
W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

ZOMERVAKANTIE 
PRAKTIJK BOEK 

Huisartspraktijk Boek is 
gesloten 25 juli t/m 14 augustus. 

Waarnemende huisartsen:
A t/m J:  Praktijk Rutten/van den Top, 

tel. 2837083
K t/m Z:  Praktijk Anderegglaan, 

tel. 2837475
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Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

Zonnig begin van 
de zomerschool 
bij Ruimte 
in Beeld

Allerlaatste 
optreden 
Dansschool 
2Dance
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

Geen Rond de Linde 
Europalaan door 

werkzaamheden HOV2 
Vanwege de werkzaamheden op 
en aan de Europalaan voor het 
HOV2 project, mogen de bezor-
gers van Rond de Linde de week-
bladen/folders niet bezorgen.
Onze excuses voor dit ongemak.
U kunt de krant altijd nog vin-
den in enkele supermarkten of 
restaurants. Of uiteraard op:
www.ronddelinde.nl

Een 

SPEELGOED-

BANK !!!!!

VERHUISPLANNEN?

Robert Middel is uw man!
040-7111152

www.makelaarsplein.com

Gratis toegangskaarten 
Bloem en Tuin 2016
Ook dit jaar is het weer mogelijk gratis toegangskaarten voor Bloem en Tuin te 
winnen via een prijsvraag in Rond de Linde. Van 29 juli t/m 7 augustus is het 
alweer de 23e editie van Bloem en Tuin, op landgoed de Gulbergen in Nuenen. 

Er zijn per week 5 x 2 toegangskaarten te winnen. Stuur uw uitslag naar 
bloementuin@ronddelinde.nl met vermelding van uw naam en telefoonnum-
mer. In de Rond de Linde van volgende week worden de winnaars van deze week 
bekend gemaakt. De winnaars kunnen dan op vertoon van legitimatie de kaarten 
ophalen bij Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 

Wk29  
De vraag van deze week is: 
Kunt u het volgende spreekwoord aanvullen? Er zijn geen rozen.....

Uit de vele inzendingen zijn de gelukkige winnaars van week 28 geworden:  
(uitslag: Bos of Boeket)
• M. van Kaathoven, Baverdestraat 31, 5737 AA Lieshout.
• H. van der Velden, Berkenstraat 4, 5671 AG Nuenen.
• Marianne Spreeuwenberg-van de Griendt, Eeneind 17, 5674 VR Nuenen.
• Cindy Koch, Dortmunderkade 69, 5705 KV Helmond.
• Astrid van den Nieuwenhof, Hazelhoenhof 13, 5672 VE Nuenen.

Prijsvraag
2016

Laatste vergadering voor reces

Gemeenteraad akkoord  
met deal Helpt Elkander
Door Gerrit van Ginkel

De gemeenteraad van Nuenen heeft op de laatste bijeenkomst voor de 
vakantie ingestemd met de overeenkomst met Helpt Elkander, inclusief de 
financiële consequenties. De Combinatie, Lijst Pijs en de VVD stemden tegen. 
De rest was voor en dus werd een ruime meerderheid behaald.

Deal Helpt Elkander
De SP was blij met het akkoord maar 
het leek hen beter de Dorpswerkplaats 
onder te brengen in een stichting. 
Voor de VVD was de afgesloten deal 
een vaag verhaal met een slechte on-
derbouwing. Het wierp meer vragen 
op dan het beantwoordde. Groen 
Links vond dat de wethouder nog eens 
terug moest naar Helpt Elkander. De 
Combinatie vroeg zich af hoe de deal 
tot stand was gekomen. “We hebben 
geen keus gehad”, stelde mevrouw 
Donkers. Fractie Pijs merkte op dat 
het college nooit teruggekomen is bij 
de raad hetgeen wel afgesproken is.
W70 constateerde dat het tot 2011 
goed gegaan was met de samenwer-
king tussen Helpt Elkander en de Ge-
meente. Veranderde wetgeving maak-
te daar een eind aan. 
Wethouder Pernot gaf in zijn antwoord 
te kennen dat er wel degelijk keuzes ge-
maakt kunnen worden: Je kunt voor of 
tegen stemmen. De Dorpswerkplaats 
opnemen in een stichting was voor 
hem prima. Het is geen kerntaak voor 
de gemeente. Nog terug naar Helpt 
Elkander was geen optie meer. Bij 
Helpt Elkander was met hun achterban 

al getekend op 7 juli jl. Fractie Pijs 
wierp nog tegen dat er geritseld zou 
zijn tijdens de besprekingen hetgeen 
de wethouder de uitspraak ontlokte: 
“Dan kun je nu juist voor stemmen, 
dan hebben we een schone lei”.

Groenstrook
Verder werd er in deze vergadering 
een amendement aangenomen dat 
hoofdzakelijk handelde over een even-
tuele bebouwing van een groenstrook 
bij de van Hoovengaarde die uit de 
deal kwam met Helpt Elkander. 
Inspreker Thierry Barten verklaarde 
dat het voor 35 gezinnen een bewuste 
keuze was om in de verkeersvrije van 
Hoovengaarde te gaan wonen, bij de 
groenstrook.
De strekking van het amendement 
ging over de minder stringente om-
schrijving die handelde over de bebou-
wing van de groenstrook in het oor-
spronkelijk raadsvoorstel. Het werd nu 
de ‘opname in een voorlopig bouwpro-
gramma’ waarin de raad betrokken 
wordt bij het verdere verloop van de 
invulling. Voor het amendement stem-
den: W70, D66, Nuenens Belang, 
CDA, GL, SP, en lijst Van den Boomen.

Tenslotte sterven we allemaal het liefst in een huiselijke omgeving.

Bijna thuis huis ‘Latesteijn’

Hierna kunnen de eerste cliënten hun 
intrek nemen en in een huiselijke omge-
ving, onder begeleiding van geschoolde 
vrijwilligers en met de professionele on-
dersteuning van thuiszorg en de eigen 
huisarts waardig en rustig sterven.
Voor de realisatie van dit Bijna Thuis 
Huis ‘Latesteijn’ is geld nodig. De Stich-
ting Vrienden van het Bijna Thuis Huis 
Nuenen is opgericht om de zorg in 
‘Latesteijn’ mogelijk te maken door mid-
del van financiële ondersteuning. Tegelij-

kertijd met deze Rond de Linde ontvangt 
u een brochure waarin het grote belang 
van ‘Latesteijn’ voor Nuenen wordt on-
derstreept en waarin een beroep op u 
wordt gedaan de Stichting met een perio-
dieke of een éénmalige gift te steunen. U 
kunt uw gift storten op NL66 RABO 
0304071072 t.n.v. Stichting Vrienden van 
het Bijna Thuis Huis Nuenen. De eerste 
100 giften worden de komende week be-
loond met steeds twee vrijkaarten voor 
het evenement Bloem & Tuin.

V.l.n.r. Ap Duisterhoff , Henk Pero , Karel Somers, Rianne Baggermans, Roland Grimberg.

Getekende overeenkomst tussen 
PCN  en Winkelhart van Nuenen
Maandagmiddag 18 juli werd op het Gemeentehuis van Nuenen een 
overeenkomst getekend tussen het Plein College Nuenen en de lokale 
Winkeliersvereniging Winkelhart van Nuenen. Een prachtig voorbeeld van 
leren en toepassen in de praktijk.

Creatieve ideeën ontwikkelen en die 
toetsen aan de praktijk. Dat is een van 
de uitgangspunten die de leerlingen 
van het tweede en derde leerjaar ver-
der gaan uitwerken tot bruikbare op-
lossingen. Vooral bij de lopende acties 
van de winkeliersvereniging die een 
nieuwe impuls kunnen gebruiken.
Karel Somers en Rianne Baggermans van 
het Pleincollege ondersteunen de leer-
lingen bij hun acties. Niet alles kan uit 
een boek geleerd worden maar praktijk-
ervaring opdoen en zaken door ontwik-
kelen zijn belangrijke bouwstenen voor 
het leven na de school, bevestigen zij.

Ab Duisterhoff van de Winkeliersver-
eniging en Roland Grimberg van de 
gelijknamige Jumbo Supermarkt, wa-
ren enthousiast over de inzet van de 
jeugdige steun van een nieuwe gene-
ratie.

Wellicht zien we oplossingen vaak 
vanuit eenzelfde gezichtshoek terwijl 
de jeugd kiest voor een andere aanpak. 
Dat is goed voor onze samenwerking.
Wethouder Pero wil namens de Ge-
meente de overeenkomst graag facili-
teren en vastleggen in een intentiever-
klaring.

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Afscheid nemen van het leven in nabijheid van verwanten en vrienden, 
bijna zoals thuis in Bijna Thuis Huis ‘Latesteijn’. Binnen nu en een paar 
maanden wordt dit werkelijkheid, want dan is de verbouwing, die direct na 
de zomervakantie start, gereed van het huis aan de Pastoorsmast 18.

Als u geïnteresseerd bent hoe de ver-
bouwing vordert en hoe ‘Latesteijn’ er, 
zowel van binnen als van buiten, uit 
komt te zien, is het mogelijk om op af-
gesproken tijden rondgeleid te worden. 
Kijk voor meer informatie op de web-
site: www.bijnathuishuisnuenen.nl
Tenslotte sterven we allemaal het liefst 
in een huiselijke omgeving.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 

Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een 
afspraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcen-
trum dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft 
u bij het inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een 
afspraak voor ‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nue-
nen.nl of eventueel telefonisch contact opnemen met ons klantcon-
tactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan 
een voorlopige voorziening te treffen.

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	Stichting	Jeugd	en	jongerenactiviteiten	Gerwen	zijn	vergun-

ningen en ontheffingen verleend voor het organiseren van een 
kindervakantieweek in de periode van 24 tot en met 26 augustus 
2016	op	het	terrein	aan	De	Huikert	35	in	Gerwen	(verzenddatum	
14 juli 2016); 

•	 aan	de	bewoners	van	de	Tomakker	zijn	vergunning	en	ontheffing	
verleend voor het organiseren van een straatfeest op zaterdag 
23 juli 2016 in de straat Tomakker ter hoogte van de huisnum-
mers 113 tot en met 147 (verzenddatum 13 juli 2016);

•	 aan	Stichting	Elbrimale	Fonds	is	toestemming	verleend	voor	het	
gebruik van de kiosk op zondag 28 augustus 2016 i.v.m. een 
muzikale rondgang met een piano onder de naam Tour de Ki-
osques (verzenddatum 18 juli 2016).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na 
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de 
burgemeester van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 
GA	Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij 
de voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

PUBLICATIE
Vaststelling bestemmingsplan ‘Nuenen-Zuid herziening Molvense 
Erven 63’

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat 
de gemeenteraad op 7 juli 2016 het bestemmingsplan ‘Nuenen-Zuid 
herziening	Molvense	Erven	63’	heeft	vastgesteld.

Het bestemmingsplan
Het	bestemmingsplan	‘Nuenen-Zuid	herziening	Molvense	Erven	63’	
voorziet in de mogelijkheid om vier extra (vrijstaande) woningen te 
realiseren	op	het	perceel	Molvense	Erven	63	te	Nuenen.	Het	bestem-
mingsplan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

Inzage 
Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de overige daarop betrek-
king hebbende stukken liggen met ingang van 22 juli 2016 gedu-
rende zes weken (tijdens kantooruren of op afspraak) op de gemeen-
tesecretarie,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen,	voor	eenieder	ter	
inzage.
Tevens is het plan in te zien via de landelijke internetsite www.ruim-
telijkeplannen.nl en kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de 
volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.BPNuenMolvErven63-D001 

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan bin-
nen de termijn van terinzagelegging beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling	bestuursrechtspraak	van	de	Raad	van	State,	Postbus	20019,	
2500	EA	’s-Gravenhage.
Beroep kan worden ingesteld door:
•	 belanghebbenden	die	tijdig	zienswijzen	op	het	ontwerpbestem-

mingsplan aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, dan 
wel door;

•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verwe-
ten geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar te hebben gemaakt;

Het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt niet in 
werking dan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt.	Een	beroep	schorst	niet	de	werking	van	het	plan.	Daarvoor	
moet naast het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak een 
afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State,	op	bovenstaand	adres.	Voor	de	behandeling	van	een	beroep	
of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

Nuenen, 21 juli 2016
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

NUENEN VEILIG
Inbrekers gaan niet met vakantie,
maar nemen toch graag een souvenir mee uit uw woning.

Tip van de week:
Op vakantie? Zorg dat uw huis er bewoond uitziet (tijdschakelaar 
op verlichting, post uit de bus) en vraag de buren extra op te letten.

Meer tips? Kijk voor handige tips om inbraak te voorkomen op 
www.nuenen.nl of op www.politiekeurmerk.nl/preventietips

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 12	juli	2016	 Andriesplein	20,	5671	VS	-	het	plaatsen	van	
   een erker (BOUW);
•	 14	juli	2016	 Gulberg	1A,	5674	TE	-	het	vervangen	van	de	
   dakbekleding en verstevigen van de constructie 
   (BOUW).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	U	kunt	hierte-
gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen wij 
u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. 
Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij 
ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burge-
meester is de volgende aanvraag om vergunning op grond van de 
A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	Drumfanfare	Jong	Leven	Gerwen	voor	het	organise-

ren	van	een	evenement	onder	de	naam	“Das	Große	Musikfest	
Gerwen”,	 bestaande	 uit	 een	 taptoe	 op	 het	 Heuvelplein,	 een	
muzikale	rondwandeling	door	centrum	van	Gerwen	en	een	mu-
ziekfeest in gemeenschapshuis D’n Heuvel op 24 september 2016;

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld 
binnen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te 
dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op 
woensdag ook van 14.30 uur tot 18.00 uur) in het gemeentehuis, 
Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

Nuenen, 21 juli 2016

MEDEDELING VERLENGING OMTRENT 
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Het besluit op de volgende aanvragen omgevingsvergunning is op 
basis van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
met 6 weken verlengd:
•	 Rullen	 12A,	 5674	 RA	 het	 oprichten	 van	een	 vakantiewoning,	

verlengd tot 27 augustus 2016;
•	 Collseweg	47A,	5674	TR	het	plaatsen	van	een	bijgebouw	voor	

verkoop ijs en het tijdelijk gebruiken van gronden ten behoeve 
van een speelweide, verlengd tot 31 augustus 2016.

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaande plannen. De omgevingsvergunning is 
verzonden op:
•	 12	juli	2016	 De	Huufkes	90,	5674	TM	-	het	legaliseren	
   van de insteekverdieping (BOUW);
•	 12	juli	2016	 Voirt	55,	5671	HB	-	het	verbouwen	van	de	
   woning (gevelwijzigingen en interne
   constructieve wijzigingen) (BOUW);
•	 13	juli	2016	 Heuvel	1,	5674	RR	-	het	uitbreiden	van	de	
   bestaande toiletgroep (RO, afwijken van de 
   bestemming);
•	 13	juli	2016	 De	Huikert	35,	5674	RG	-	het	tijdelijk	wijzigen	
   van het gebruik ten behoeve van het organiseren 
   van het Harleyweekend van 2 tot 4 september 
   2016 (RO, afwijken van de bestemming);
•	 13	juli	2016	 Cockeveld	1,	5672	AE	-	het	vestigen	van	een	
   showroom (BOUW en RO, afwijken van de 
   bestemming);
•	 15	juli	2016	 Zuiderklamp	87,	5672	HB	-	het	vergroten	
   van de dakkapel aan de voorzijde van de 
   woning (BOUW);
•	 15	juli	2016	 Refelingse	Erven	107,	5672	TC	-	het	plaatsen	
   van een overkapping en wijzigen van de entree 
   (BOUW en RO, afwijken van de bestemming).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken	bij	het	College	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	
c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	

AANGEPASTE OPENING GEMEENTEHUIS
Sluiting balies gemeentehuis Nuenen in de zomervakantie
Tijdens week 31 t/m 35 zijn de balies in het gemeentehuis van Nue-
nen gesloten op woensdagmiddag en -avond (3, 10, 17, 24 en 31 
augustus).

VOORAANKONDIGING     
SPELEN EN BEWEGEN
Reserveer de datum alvast in uw agenda: 8 september.
Maak Nuenen nog mooier! Denk mee over buiten spelen en bewegen!
Op 8 september kunt u tussen 17.30-20.00 uur meedenken over 
buiten spelen en bewegen voor jong en oud in Nuenen. De gemeen-
te Nuenen wil graag uw wensen en ideeën horen! 

De	volledige	uitnodiging	volgt	later	via	de	gemeenteberichten,	Face-
book en de website van de gemeente Nuenen. Dan maken we bekend 
wanneer en waar u zich kunt inschrijven voor deelname. Tot ziens 
op 8 september!

OMWISSELACTIE DEFECTE ROOKMELDERS
Batterij van rookmelders van serie 12047 defect
Heeft u rookmelders gekocht via het project Nuenen Brandveilig of 
via de Nederlandse Brandwondenstichting? Van deze rookmelders 
geeft	het	type	ST-620	van	‘First	Alert’	met	serienummer	12047	een	
afwijkend beeld. De batterijen geven nu al problemen terwijl ze 
minstens 10 jaar mee moeten gaan. Nuenen Brandveilig start daar-
om een omruilactie in de maand juli in samenwerking met de fabri-
kant van de rookmelders. De betreffende serie rookmelders zijn de 
afgelopen	 jaren	 in	 Nederwetten,	 Eeneind	 en	 Gerwen	 geplaatst.	
Huurt	u	een	huis	van	Helpt	Elkander	dan	is	dit	bericht	niet	voor	u	
van toepassing.

U kunt zelf controleren of uw rookmelder van de betreffende serie 
is. Draai de melder een klein stukje tegen de klok in waarna u de 
melder	van	het	plafond	kunt	halen.	Heeft	de	melder	van	‘First	Alert’	
het serienummer 12047 dan komt u in aanmerking voor omwisse-
ling. Kunt u niet zelf bij het plafond waar de rookmelder hangt, vraag 
dan een familielid of iemand in de buurt die u kan helpen.

Aanmelden voor gratis omwisseling
In de maand juli wisselen we de rookmelders gratis om. U kunt zich 
aanmelden voor omwisseling via het klantcontactcentrum van de 
gemeente Nuenen, tel.nr 040-2631631 of door een mail te sturen 
naar gemeentehuis@nuenen.nl

Geef	uw	naam,	adres	en	telefoonnummer	door	en	wij	maken	daar-
na een afspraak met u om de rookmelder te vervangen. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Nuenen 
www.nuenen.nl onder ‘laatste nieuws’. 

INFORMELE CLIËNTONDERSTEUNING
Aanvulling met praktijkvoorbeelden
Vorige week was er op de gemeentepagina aandacht voor het 
onderwerp cliëntondersteuning. Het ging daarbij o.a. over infor-
mele cliëntondersteuning. Zo wordt het genoemd wanneer men-
sen uit uw omgeving zoals familie, vrienden of bijvoorbeeld buren, 
u helpen om professionele hulp en/of ondersteuning te regelen. 
Maar er zijn meer vormen van informele cliëntondersteuning dan 
vorige week werden genoemd: vrijwillige ouderenadviseurs van 
ouderenbonden, cliënten- en familieorganisaties, straatadvoca-
ten, cliënten-belangenbureaus, lotgenotencontact en ervarings-
deskundigen.

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg?	Dan	is	er	in	Nuenen	één	loket	voor	al	uw	vragen:	het	Centrum	
Maatschappelijke	Deelname	(CMD),	het	voormalige	Servicepunt.	
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
open: ma. t/m don. 8.30-16.00 uur en vrij. 08.30-12.30 uur.

AFVALWEETJE

Leg onder in de GFT+E container een krant of wat stro. 
Dan kan de bak makkelijker leeg gemaakt worden.

Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5



  

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.TOT ZIENS BIJ

Voor ideeën en recepten:www.tebak.keurslager.nl

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .00

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

             
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

 100% Ambachtelijk

4 Kalkoen Schnitzels 4,95
Ricotta Kussentje
100 gram ..........................................2,45
100 gr. Gebr. Gehakt +
100 gr. Cervelaat worst .........2,25
Peper steaks
3 stuks ...............................................6,95
4 Huisgemaakte
Runder Hamburgers 5,00
Runder 
Rib Eye Reepjes
100 gram ..........................................2,40
Ook voor een hee rlijk belegd broodje!!!

Paraguayos
 1/2 kilo 0,99
Romantic tomaat    
pan klaar   1/2 kilo 1,99
Baby leaf  

per zakje 1,29

Stroganoff salade
salade  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 21 t/m woensdag 27 juli

Sugarsnaps 
    per schaaltje 1,99

KOOPJE

TOPPER!!

Godfried de Vocht     De Echte Bakker
Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

SPECIAL

Acties week 29: geldig maandag 18 t/m zaterdag 23 juli 2016
_____________________________________________________

Brood van de week
Kloosterbrood 
Licht meergranenbrood met 
zonnepitten, lijnzaad en sesamzaad
2x halve € 1,95  heel € 189
_____________________________________________________

Snoezige soesjes
In diverse zomerse smaken 

8 stuks € 475
_____________________________________________________

Koffiekoeken
Lekkere koek gevuld met rozijnen 

3+1 GRATIS
_____________________________________________________

NIEUW! Spelt stokbrood
100% Spelt 

  € 169
_____________________________________________________

NIEUW! Pizzasnack
* Feta Olijf * Hawaii 

ter introductie € 229

Voor als de barbeque
Top moet zijn!!!

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

Vakantiebezorgers
(Zomervakantie) 

Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

BANDENHOTEL NUENEN
Zomer | winter | 4 seizoenen | bedrijfswagen | Caravan | Camper

Uitlijnen | Balanceren

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar onderhoud en/of reparaties aan.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
EUROPALAAN 2, 5674 CA NUENEN

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

JENL
administratie.nl 

administraties | belastingen | advies
www.jenladministratie.nl 
+31 (0)6 - 53 54 45 94 

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

Heikampen 40 
5672 SM Nuenen 
Telefoon 06 - 22 30 67 17 
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu

ROND DE LINDE ook op uw vakantie-adres
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 



Postbus 257

5670 AG Nuenen

www.CONnuenen.nl

De Coöperatie OnsNet Nuenen is mede-eigenaar van het open 

glasvezelnetwerk in Nuenen.

Wij bieden providers een uniek glasvezelnetwerk voor het aanbieden 

van hun diensten en producten.

De coöperatie is onafhankelijk en stimuleert innovaties en nieuwe 

glasvezeldiensten die onze leden, de Nuenenaren, ten goede komen.

De glasvezel is van ons,
de keuze is aan U!

Op het open glasvezelnetwerk van de Coöperatie OnsNet Nuenen heeft 
u maximale keuzevrijheid uit alle beschikbare providers. Op ons glasvezel-
netwerk bieden tientallen providers hun glasvezeldiensten aan. U kiest zelf 

het abonnement voor internet, televisie en/of telefonie dat het beste past bij 
uw wensen en budget. Voor meer informatie: www.eindelijkglasvezel.nl

PROVIDER

A

PROVIDER

B
PROVIDER

C

PROVIDER

D

PROVIDER

E

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

 B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 
www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld 
maar één keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat 

uw wensen juist vertaald worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de 
aannemer kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblij-

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Steenakker 17 • 5671 LM • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

r.vanrooij@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

 PUZZELHOEKWeek 29

4
1 8 9 7

7 3
3 2

5 2
1 5 9 6
3 7

6 4
8 1 3 4

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 kledingstuk 6 aanspreektitel 11 Turks bevelhebber 
12 nieuw (in samenst.) 14 vreemde munt 15 noordwest 17 collega 20 heer 
21 metaal 23 knapperig 24 rekenopgave 25 kier 27 als onder 28 circa 
29 inwendig orgaan 30 tekenfilmdier 32 gewijde gave 34 Romanum Imperium 
35 deel v.d. bijbel 37 klein persoon 40 behaagziek 44 Europese hoofdstad 
46 titel 47 oude lengtemaat 48 zijde 50 onder leiding van 51 onhandig 
54 steensoort 55 pers. vnw. 56 wantrouwig 58 Gedeputeerde Staten 
59 brandgang 60 een zekere 61 handvat 63 enigma 64 Europeaan.

Verticaal: 1 tegen 2 bergplaats 3 snelle trein 4 getroffen 5 voetbalterm 
6 vorstendom 7 snel 8 Rotterdamse Elektrische Tram 9 Oude Verbond 
10 affectie 13 eikenschors 16 vragend vnw. 18 schaaldier 19 niet voltooid 
20 dierenverblijf 22 snavel 24 Engelse titel 26 graansoort 29 lengtemaat 
31 Chinese deegwaar 33 soort zeil 36 fantast 37 door middel van 38 sieraad 
39 afschuw 40 ober 41 brandstof 42 hoeveelheid 43 uitvinder 
45 Spaanse uitroep 49 zelfkant 51 kwiek 52 Local Area Network 53 wildebeest 
56 Duitse omroep 57 hoofdkerk 59 blijkens de akten 62 zangnoot.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62

63 64

S P Y K E R Y S L A N D

H O L L E N L E M O E N

U F O G A S E E A K R O

S I R K I L T E D D O

K A N O N T O E O E V E R

Y A L I A S N A V E L S

Z O M E R A A R O N

S M O T E L L L A N O D

C H I P S E D E L I T E R

A O S A N J E R S N A

L O B R A G P A T A T M

P R O P E R A Z A L E A

N A R E D E B I T T E R

1 5 2 4 7 3 8 9 6
4 9 6 5 8 1 3 2 7
8 3 7 9 2 6 4 5 1
6 7 5 3 9 4 1 8 2
3 2 4 6 1 8 9 7 5
9 8 1 7 5 2 6 3 4
2 1 9 8 4 7 5 6 3
5 4 3 2 6 9 7 1 8
7 6 8 1 3 5 2 4 9

Oplossingen wk 28
L G U A K B O D E M D N

R E G I E R N K S A Z E

G L G A T O O P R O E R

I R N O L V M M O E E U

E W I B V W A S M D L E

T A G F I K T L E I A K

H S E R F W O O S A N C

O B W O A I P L B W D G

O A N A C H E C H T E E

R K R U I D E N I E R G

N T R O T S L U N G E L

S I S A B T H C U L R T

GALACONCERT

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

BAZEN
CAMERATEAM
DUPLEX
GASLEK
GRAVELBAAN
GRIET
HOUSE
KAATSEN
KASLOPER
LEPERD
MAJEUR
MELKKIES
NOORS
PARKA
POOLCIRKEL
ROGGE
SALAMI
SCHAAKCAFE
SCHEUTIG
STAAK
STOOKHUT
TANGA
TRUST
VLAKGOM
VRAAT
WELEER
WERKNEMER

S T G G T B E T R S L P
C C S R O U A G O R E A
H A H U A A H Z G O P R
E M R A R V T K E O E K
U E E V A T E E O N R A
T R M O G K A L V O D A
I A E D M O C S B M T T
G T N E U I M A L A S S
R E K G R P D G F J A E
I A R K A S L O P E R N
E M E L K K I E S U O H
T L W E L E E R X R E R

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij Drukkerij Messerschmidt
Winnaar:

 Zoek de 10 verschillen
door Huub Coenen

week 27, Mw. M. Beckers, Nuenen
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 

Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws

vervolg van pagina 2

Gemeente Nuenen 

PUBLICATIE
Ontwerp omgevingsvergunning Nuenen-West gemeente Nuenen c.a.

Ontwerp omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 21 juli 2016 be-
sloten in beginsel medewerking te verlenen aan een aanvraag om omge-
vingsvergunning 2e fase voor de activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’ 
(artikel 2.1 lid 1 onderdeel a Wabo) voor het bouwen van 23 woningen in 
bestemmingsplannen ‘Uitbreidingsplan Nuenen-West’ en ‘Uitbreidingsplan 
Nuenen-West, uitwerkingsplan 1’. De aanvraag is geregistreerd onder num-
mer N-HZ-2016-0054.

Voorafgaand aan de ontwerp-omgevingsvergunning 2e fase is op 9 juni 
2016 een omgevingsvergunning 1e fase voor de activiteit gebruik (artikel 
2.12, lid 1, onderdeel a, onder 3° Wabo) verleend. De omgevingsvergun-
ning 1e fase is geregistreerd onder nummer N-HZ-2016-0004. De aanvraag 
omgevingsvergunning 2e fase is niet gewijzigd ten opzichte van de omge-
vingsvergunning 1e fase. 

De ontwerp omgevingsvergunning ligt met ingang van 22 juli 2016 voor 
eenieder gedurende zes weken ter inzage bij de receptie op het gemeente-
huis. U kunt de ontwerp omgevingsvergunning 2e fase N-HZ-2016-0054 
(Bakertdreef 18 t/m 38, Ligtsedreef 42 t/m 49 en Jozefsveld 14 t/m 20) 
inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. 

Tijdens de inzage termijn kan eenieder een zienswijze, bij voorkeur schrif-
telijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., 
postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. In de zienswijze moet duidelijk worden 
aangegeven op welke onderdelen van de ontwerp omgevingsvergunning 
de zienswijze betrekking heeft. Mondelinge zienswijzen kunnen, bij voorkeur 
na afspraak, naar voren worden gebracht bij de receptie, telefoonnummer 
(040) 2631 631.

Nuenen, 21 juli 2016
Burgemeester en wethouders van Nuenen ca.

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2016 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Het wordt een sfeervol 
weekend voor kerst
 
Het moet nog echt zomer worden, maar toch..: stelt u zich eens even voor. Bui-
ten is het rond het vriespunt. Mensen lopen dik aangekleed door Nuenen. Als 
je naar buiten gaat, wil je er zo kort mogelijk blijven. Snel naar binnen en de gu-
re wind vermijden. In het park brandt de verlichting van de Nuenense horeca. 
Daar is het goed toeven op een dag als deze. Ook in de Clemenskerk is de ver-
lichting aan. Bij de entree staat een kraampje. Met de stroom mensen loop ik 
mee naar binnen. “Mag ik uw kaartje zien?” vraagt een stem. Ik tast in mijn bin-
nenzak om me te verzekeren van een plaats. Dan naar binnen. De kerk die altijd 
plaats biedt voor eenieder die hoop of troost zoekt, heeft deze avond een an-
dere betekenis. Vanavond komen mensen bij elkaar om te genieten van een bij-
zonder concert. 

Herinnert u zich de Nuenen proms 
concerten nog die aan het begin van 
dit millennium gehouden werden? 
Na zo’n tien jaar heeft de organisatie 
van de Nuenen proms zich het afge-
lopen jaar gericht op een nieuw eve-
nement. Onder de naam ‘Elvis at the 
chapel’ verzorgt een groep muzikan-
ten een bijzonder concert met Mark 
Elbers, de Nederlandse Elvis, in de 
hoofdrol. Het programma bestaat 
uit een keur van nummers dat de 
veelzijdigheid van Elvis Presley 
weergeeft. Met name zijn Gospel 
muziek staat hierbij centraal naast 
de grote hits en zijn meest sfeervolle 
kerst ballades.

Niet alleen het Elvisaspect is bijzon-
der. Door de welwillende medewer-
king van de Clemenskerk vindt dit 
concert in een bijzondere entourage 
plaats in de adventtijd. De sfeer van de 
kerk wordt nog verder versterkt door 
speciale prachtige verlichting binnen 
en buiten de kerk. Het belooft dan ook 
een sfeervolle avond te worden welke 
u helemaal in kerststemming brengt. 
Een meer bijzondere plek voor dit 
concert in Nuenen is er niet. Daar 
kunt u bij zijn. 

 
Data: Vrijdag 16 december 2016, kerk 
open 20.00 uur, aanvang concert 20.30 uur. 
Zaterdag 17 december 2016, kerk open 
20.00 uur, aanvang concert 20.30 uur.
Entree: 1e rang zitplaatsen € 17,50.
2e rang zitplaatsen € 12,50.
Reserveer nu uw kaarten via: 
www.elvisatthechapel.nl
   

 

Blazerij de Molshoop   
geeft Carat-Concert 
Op de zondagen tot en met eind september vinden er op het Carat-Pavil-
joen, in stadswandelpark de Warande in Helmond, Carat-Concerten plaats. 
Tientallen muziekverenigingen verzorgen gedurende deze periode een gra-
tis concert op het Carat-Paviljoen. Alle concerten zijn gratis toegankelijk. 
Daarnaast zijn er in het park horecavoorzieningen en voldoende zitplaatsen 
aanwezig. www.caratconcerten.nl 
 
Programma zondag 31 juli
12.00 uur: VrijeTijdsOrkest Deurne
www.vtodeurne.nl 
13.00 uur: The Senior Jazzmen, Geldrop
www.seniorenorkest.nl 
14.00 uur: Blazerij de Molshoop, Nuenen

Blazerij de Molshoop werd 37 jaar 
geleden opgericht door een groep 
enthousiastelingen uit de Molvense 
Erven in Nuenen. Beginnend als een 
groep buurtgenoten die in 1979 het 
Nuenens carnaval voor het eerst 

kleur gaf, is de Molshoop inmiddels 
uitgegroeid tot een 18-koppige blaas-
kapel met een groot repertoire, dat 
varieert van Zuid-Amerikaans, tot 
blues en dixieland. Ook hits uit de ja-
ren ’60, ’70 en ’80 vormen onderdeel 
van het repertoire. Zo zullen o.a. El 
Bimbo, Basin street blues, Big Swing 
Face, Bourbon Street Parade, On the 
sunny side of the street, Sweet Home 
Chicago, en Hello Dolly de revue 
passeren. 
www.blazerijdemolshoop.nl 

SP ook tijdens    
zomerreces bereikbaar
Op 7 juli was de laatste raadsvergadering. Het zomerreces is begonnen. 
Maar voor de SP niet. De SP is niet alleen vertegenwoordigd in de raad, maar 
laat zich ook zien op straat. Voor dat laatste hebben we nu extra tijd. 

In de laatste raadsvergadering werd on-
der andere gesproken over ‘de monitor 
sociaal domein’. Hierin wordt geëva-
lueerd hoe het sinds 2015 is verlopen met 
de taken die van het Rijk naar de gemeen-
te zijn verschoven. Gemeenten zijn vanaf 
1 januari 2015 verantwoordelijk voor 
jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan 
langdurig zieken en ouderen. Een deel 
van deze taken hadden zij al, een deel 
hebben ze overgenomen van de Rijks-
overheid. Het idee is dat de gemeenten 
het dichtst bij de inwoners zitten en deze 
zorg effectiever, met minder bureaucra-
tie en goedkoper kunnen leveren.

Geld over houden: geen kunst!
De SP was in de Raad zeer kritisch over 
de Nuenense monitor omdat hierin uit-
sluitend cijfermatige en economische 
redenen genoemd werden om het sla-
gen van de transities aan te tonen. Geld 
overhouden is geen kunst! Het gaat de 
SP er juist om dat de kwaliteit van de 
zorg helder in beeld komt. Wij krijgen 

uit de samenleving echter signalen dat 
het met die kwaliteit niet altijd even 
goed gesteld is. De SP hoort graag van u 
wat uw ervaringen zijn met de zorgver-
lening van de gemeente. (CMD en LEV-
groep).

Als u hierover met ons in gesprek wilt 
gaan, kunt u een mailtje met uw tele-
foonnummer en adres sturen naar 
nuenen@sp.nl.
Heeft u geen mail, dan kunt u bellen 
naar de SP-hulpdienst 06-36 50 20 66.

Zonnig begin van de zomer-
school bij Ruimte in Beeld
Door Nannie van den Eijnden

Onder een stralende zomerzon begonnen op woensdag 13 juli de beeld-
houw- en schilderlessen bij Antoinet Verhagen en haar zus Leonie Dekker. Er 
werd druk gebeiteld en naar hartelust geschilderd aan de Dubbestraat 9A.  

Schilderles van Leonie Dekker. 

Het was heerlijk werken buiten. De 
zon en het creatief bezig zijn zorgden 
voor een gevoel van vrijheid, plezier en 
ontsnapping aan de alledaagse sleur. 
Ook het bezichtigen van de net ge-
opende expositie was een heerlijke 
manier om op adem te komen en de 
inspiratie te laten stromen. 

Naast het indrukwekkende werk van 
het vaste kunstenaarscollectief Peer 
van  Gennep, Jan Opstelten, May Ou-
denhoven, Ton Swinkels, Antoinet 
Verhagen en Rob Zweerman worden 
in de beeldentuin stalen sculpturen 
van Marc Deeleman en mozaieksculp-
turen van Peter Vial gepresenteerd. 
Binnen zijn de strakke landschappen 
van Joop van Deventer en de modelte-
keningen van Pien van de Broek te be-
wonderen, samen met de keramische 
sculpturen van Anthony van Abeelen. 
Zeer de moeite van een bezoek waard!

Sierbeitelwerk van Jan Opstelten.

Yvonne van der Ham beeldhouwt een golf 
in steen.  

Wij willen iedereen van harte bedanken voor de grote 
belangstelling en het warme medeleven wat wij heb-
ben mogen ontvangen na het overlijden van 

Jef van Nuenen
Nuenen, juli 2016 Lidy, Agnes, Inge

Tijdens de zomerschool van Ruimte in 
Beeld kun je tot en met 28 juli a.s. op 
doordeweekse dagen onder professio-
nele begeleiding leren beeldhouwen en 
schilderen. De beeldhouwlessen zijn 
volgeboekt, voor schilderles is nog 
plaats (acryl en olieverf ). 

Het leuke aan de zomerschool is dat je 
één dagkaart of meerdere dagkaarten 
kunt kopen en zelf kunt aangeven op 
welke dagen je wilt komen. Halve dagen 
zijn ook mogelijk. Antoinet en Leonie 
zorgen samen met de gastvrouw en 
-heer van de dag voor koffie en thee 
met wat lekkers en sluiten de dag sa-
men met alle cursisten af met een lek-
ker wijntje of een sapje.

De data, tijden en prijzen zijn te vin-
den op de website: 
www.ruimteinbeeld.nl 
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Bevallen in huiselijke sfeer?   
Dat kan bij Anna!
Zwanger? Overweeg dan eens om te bevallen in Geboortecentrum Anna. 
Hier kunnen zwangere vrouwen, onder begeleiding van de eigen verloskun-
dige of gynaecoloog uit het St. Anna Ziekenhuis, in een huiselijke sfeer 
bevallen. 

Geboortecentrum.
bijzonder aangenaam.
“Wat een bijzonder moment om papa en mama te worden. 
En heel fijn om na de bevalling meteen als gezin bij elkaar te 
kunnen zijn. Het Anna heeft ons met haar Geboortecentrum 
hiervoor de kans gegeven. Een fijne plek waar wij de eerste 
dagen van elkaar konden genieten. De hele nacht mocht ik bij 
mijn partner en kind blijven. Ik kon Tim op mijn borst leggen 
zodat mama ook even kon rusten. Wat een gastvrijheid en rust. 
Bijzonder prettig om het vertrouwen te voelen dat alles onder 
controle is en de juiste zorg voor handen als dat nodig is. Het 
gaf ons ontzettend veel rust en een fijne start van ons nieuwe 
leven samen…” 

Kijk, en daar doen we het voor: mensen in staat stellen 
maximaal van elkaar en het (nieuwe) leven te genieten. 

Geboortecentrum Anna is een samenwerking tussen het St. 
Anna Ziekenhuis en verloskundigen uit de regio.

Meer informatie: 
www.st-anna.nl/geboortecentrum

Het Geboortecentrum Anna is klein-
schalig en gemoedelijk. Jouw gezin 
staat centraal en krijgt de aandacht 
die het verdient tijdens deze bijzonde-
re en spannende periode. 
De professionals zijn goed op elkaar 
ingespeeld en alles is erop gericht om 
jullie als gezin zo veel mogelijk samen 
te verzorgen.

“Mijn verloskundige was er de hele tijd 
bij. Ook toen de gynaecoloog de beval-
ling moest overnemen. Het is zo fijn 
dat je het samen kunt afmaken”, vertelt 
een kersverse moeder enthousiast. 

Bovendien hoef je tijdens de bevalling 
niet te verplaatsen. Zoveel mogelijk 
vindt plaats in de kraamsuite van de 
moeder. Wel zo rustig. 
In het Geboortecentrum Anna werken 
verloskundigen uit de regio, gynaeco-

logen, kinderartsen, verpleegkundigen 
en kraamverzorgenden nauw samen. 
Dat schept rust en zorgt dat de com-
municatie onderling soepel en per-
soonlijk verloopt: voor, tijdens en na 
de bevalling. 

Meer weten? 
Zwangere vrouwen die willen bevallen 
in het Geboortecentrum Anna kunnen 
deze wens bespreken met hun verlos-
kundige. Nadere informatie is te vin-
den op de site www.st-anna.nl/ge-
boortecentrum of op te vragen bij de 
afdeling patiëntvoorlichting St. Anna 
Ziekenhuis (tel 040 - 286 4874, e-mail: 
patientenvoorlichting@st-anna.nl). 

Gerrit en Dora Smits    
50 jaar getrouwd
Dora en Gerrit zijn 50 jaar geleden in het huwelijksbootje gestapt nadat 
zij elkaar in 1960 tijdens de carnaval in Someren-eind hebben leren 
kennen.

Miet Joosten-Coolen. Zij komt uit een 
gezin van 15 kinderen, en is na de 
school gaan werken bij Carp Garenfa-
briek en thuis voor de kartonagefa-
briek om voor het grote gezin wat ex-
tra geld te verdienen.
Na hun trouwen in 1966 zijn ze in de, 
tot woonhuis verbouwde, stal van de 
boerderij gaan wonen in de Eeuw-
driessestraat op het Eeneind. Daar zijn 
hun drie zonen geboren en opge-
groeid. Gerrit is, na het stoppen van de 
boerderij door zijn vader, gaan werken 
bij Tuintechnisch Bureau Smeulders in 
Nuenen en heeft daar 40 jaar lang ge-
werkt als hovenier.

In 1998 werd de eerste, van in totaal 5 
kleinkinderen geboren, waar zij als opa 
en oma nog steeds zeer bij zijn betrok-
ken. De kleinkinderen gaan graag bij 
opa en oma in de tuin hutten bouwen, 
boomklimmen en in de zomer zwem-
men in het zwembad.
Samen zijn Gerrit en Dora zeer be-
trokken bij het sociale leven van het 
Eeneind. Dora zong in het Eenneinds 
Dameskoor en samen zijn ze Prins en 
Prinses geweest van carnavalsvereni-
ging ‘de Riefels’, waar ze tot op heden 
de carnavals kindermiddag mede or-
ganiseren. Gerrit is lid en was voorzit-
ter van het kerkkoor van de Clemens-
kerk, en al jaren een van de drijvende 
krachten achter het Sinterklaasfeest en 
de Ezelvereniging op het Eeneind. Ook 
heeft hij meerdere jaren meegedaan 
als ‘D’n Dreuge’ tijdens de tonproaters 
avonden.

Op 22 juli precies 50 jaar na hun huwe-
lijk vieren onze ouders hun gouden ju-
bileum. Daarom feliciteren wij en de 
kleinkinderen jullie met deze dag, en 
hopen nog lang te kunnen genieten 
van het op de koffie komen op zondag 
ochtend.

Liefs van: 
Tonny en Margo, Dennis, Jasper, Lotte.
Marc en Els, Femke en Ricardo, Kevin,
Ronnie en Katja

Heeft u hulp of 
advies nodig   
ter voorbereiding 
op de herkeuring 
door het UWV?
Het UWV heeft onlangs aangegeven 
haast te gaan maken met het her-
keuren van een grote groep van 
20.000 arbeidsongeschikten. Nog 
dit jaar wordt de helft daarvan op-
nieuw beoordeeld. Het is belangrijk 
dat u goed voorbereid naar deze 
herkeuring gaat.

Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden 
Eindhoven geeft informatie, hulp en 
advies aan iedereen die te maken heeft 
met ziekte, arbeidsongeschiktheid, 
werkloosheid of bijstand. Eén van de 
specifieke zaken waarbij ze al jarenlang 
hulp bieden is bij de herkeuring van ar-
beidsongeschikten door het UWV.
Het spreekuur is van maandag t/m don-
derdag van 9.30 uur tot 12.30 uur. Als u 
hiervan gebruik wilt maken dient u tele-
fonisch een afspraak te maken. Het 
steunpunt is een dienstverlenende, on-
afhankelijke organisatie, die uitsluitend 
met vrijwilligers werkt. Er zijn dan ook 
géén kosten verbonden aan onze advie-
zen. www.steunpuntuitkeringen.nl

Wijn proeven voor 
het goede doel
Zondag 24 juli vindt in restaurant 
Bij Iete aan de Parkstraat een wijn-
proeverij plaats. 

Eigenaresse Iete Braaken, oud-som-
melier van restaurant De Lindehof, zal 
net als vorig jaar de wijnen verzorgen 
en bijpassende hapjes. Ook zal ze iets 
laten zien van de keuken. John van 
John's Kitchen maakt een paella en Ed-
dy Braet van d'n Italjaan uit Baarle 
Nassau een ijsdessert.

De middag/avond wordt georgani-
seerd door Jaap Woudsma en Carola 
Stork uit Nuenen die als Power4Kids 
geld inzamelen voor Duchenne 
Heroes, een stichting die strijdt tegen 
de ziekte van Duchenne. De proeverij 
begint om 15.00 uur, kaarten à € 35,- 
zijn verkrijgbaar bij Ons Dorp, restau-
rant Bij Iete of telefonisch via 06-
28745595. De opbrengst gaat geheel 
naar Duchenne Heroes.

Gerrit Smits is een echte Nuenenaar, 
geboren en getogen op het Eeneind als 
zoon van Nol en Gerarda Smits-Strij-
bos. Hij is de op één na jongste van in 
totaal 9 kinderen, en is voor zijn vader 
gaan werken op de boerderij / groente- 
en fruitkwekerij.
Dora Smits-Joosten is geboren en ge-
togen in Asten als dochter van Toon en 
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Allerlaatste optreden 
Dansschool 2Dance
Door Karin Aarts-Janssen

Afgelopen vrijdag 15 juli nam Dansschool 2Dance definitief afscheid van 
haar leden en hun familie met een afscheidsfeest en een allerlaatste optre-
den in Speeltuin de Kievit. 

Het was een prachtige zomerse dag, 
wat het afscheidsfeest een extra glans 
gaf. Krista Aarts en Anika Visser heb-
ben 9 jaar lang een eigen dansschool 
gehad in Nuenen. Met veel enthou-
siasme en energie zorgden zij ervoor 
dat iedereen die van dansen hield wel-
kom was. Gezelligheid en plezier stond 
voorop en dat was ook tijdens hun af-
scheidsfeest goed te merken. 

De combinatie tussen andere werk-
zaamheden en veranderingen in hun 
privélevens viel niet langer te combi-
neren met een eigen dansschool. 

Dit zou ten kostte gaan van de kwali-
teit en het plezier in dansen. Een emo-
tionele beslissing en tijdens het af-
scheid werd dan ook hier en daar een 
traantje weggepinkt. 

Namens Krista en Annika hartelijk 
dank aan iedereen die in de afgelo-
pen jaren bij Dansschool 2Dance be-
trokken is geweest. Dankzij jullie 
enthousiasme, energie en gezellig-
heid is Dansschool 2Dance een suc-
ces geworden. En vergeet nooit: 
It's fun 2Dance! 
 

‘Pure ellende’ op Zwarte Cross

Twee jaar geleden ontmoette het Nue-
nense vriendenkoor de Utrechtse band 
Weekend Warriors tijdens het smart-
lappenfestival in Utrecht. Dit mondde 
ter plekke uit in een spontaan en suc-
cesvol gezamenlijk optreden. Dit was 
de geboorte van het smartlappencol-
lectief ‘Pure Ellende’, waarbij ook het 
vocale trio de Kokette Katinka’s zich 
aansloten. Dit 30-koppige collectief 
treedt sindsdien een paar keer per jaar 
op met een programma van zeer laag-
drempelige smartlappen en makkelijke 
meezingers. Gewoon keihard feesten. 
De zwarte cross kondigt het collectief 
onder de naam ‘Pure Ellende & Pa-
lingssoundsystem ft. de Ideale Schoon-
ouders’ aan. ‘Ongehinderd door enig 
muzikaal geweten en gewapend met 
een hogere aaibaarheidsfactor van ze-

ker 5 Yvonne Jaspers bij elkaar, rockt 
het Pure Ellende Palingsoundsystem 
de hartbrekendste smartlappen, gla-
zuur-crushing ballades en de àller-
duitste schlagers, mentaal en vocaal 

Willie & The Old-timers
Willie en zijn orkest the Old-timers bestaan 20 jaar. Om dit te vieren zijn ze 
naar Bornhofen (Dld) geweest en hebben daar diverse optredens verzorgd. 
Een hoogtepunt was een boottocht over de Rijn. 16 oktober treden ze met 3 
orkesten op in Het Klooster te Nuenen.

Willie en zijn orkest the Old-timers 
zijn op zoek naar klarinetten spelers.
We repeteren donderdag middag van 
14.00 tot 16.00 in gebouw LONU, Wet-
tenseind 28, Nuenen. Kom gerust eens 
luisteren naar onze repetitie waar u 
ons repertoire kunt bekijken. We heb-
ben regelmatig optredens overdag en 
af en toe ’s avonds, vooral in zorgin-
stellingen, de Warrande en soms ook 
in het buitenland. 
Zie ook onze website:
 www.the-old-timers.nl

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Willie van Bakel, tel. 
0615414964 of 0402832408.

GESLAAGDEN
Geslaagd voor en gefeliciteerd door:
Tim Bunthof Havo, Lorence Casimir Lyceum Gefeliciteerd jongen van mama, pappa en Wouter    
David Raaijmakers MBO Green Engineering, Boxtel David gefeliciteerd! Na 3jr op en neer op de fiets      
  naar Boxtel MBO Green Engineering afgerond,nu HBO Eindhoven, veel succes…
  Nu gaat ‘t echte werk beginnen? Trotse papa, mama Louis Mariëlle xx 

Xplore Lorentz Casimir Lyceum 
naar Nepal
Afgelopen zaterdag 16 juli zijn ze voor drie weken vertrokken, de 26 Xplore 
jongens en meisjes van het Lorentz Casimir Lyceum. Ze gaan naar Nepal om 
te helpen bij een stukje wederopbouw van het vorig jaar door een aardbe-
ving getroffen land.. Acht van hen komen uit Nuenen en de komende weken 
vindt u van hen in de Rond de Linde een reisverslag van deze prachtige reis.

Inmiddels zijn ze na een lange vlucht, 
met tussenstop in de Verenigde Arabi-
sche Emiraten, veilig aangekomen in 
de hoofdstad van Nepal, Kathmandu. 
Daar brengen ze de eerste dagen door 

in het Sechen Monastry. Vanaf vol-
gende week dus hun reisverslag. De 
redactie van RdL wenst hen allen een 
paar weken om nooit meer te verge-
ten.

Vlog   
‘Dokters in Rio’ 
biedt kijkje  
achter de schermen
Chirurg Cees-Rein van den Hoogen-
band verbonden aan St. Anna/Top-
Support is chef arts van de 
Nederlandse Olympische ploeg in 
Rio én vader van Pieter van den 
Hoogenband. Onder de noemer 
‘Dokters in Rio’ vlogt hij vanaf van-
daag over zijn ervaringen in Rio, 
vertelt hij meer over de medische 
begeleiding van de Nederlandse 
Olympische Ploeg en geeft hij een 
kijkje achter de schermen in Rio.

In zijn eerste vlog roept Cees-Rein kij-
kers op om onderwerpen aan te leve-
ren waarover zij meer te weten willen 
komen. Als het even kan, houdt hij 
hier in de komende weken rekening 
mee bij het maken van zijn vlogs.
Ongeveer twee keer per week zal een 
nieuw vlog te vinden zijn op het You-
Tube-kanaal van de St. Anna Zorg-
groep waar het St. Anna Ziekenhuis en 
medisch sportgezondheidscentrum 
TopSupport onder vallen (www.youtu-
be.com/annazorggroep).
Naast Van den Hoogenband gaan nog 
vier andere artsen en fysiotherapeuten 
van het Anna en TopSupport naar Rio. 
Drie naar de Olympische Spelen en 
één naar Paralympics. Wart van Zoest, 
orthopedisch chirurg, gaat mee als 
medisch manager van de hockeyers, 
sportarts Sander Bouts en manueel 
therapeut Patrick Martens begeleiden 
de zwemmers. Manueel therapeut 
Guus Gilsing gaat mee naar de Para-
lympics. 
Het St. Anna Ziekenhuis en TopSup-
port voelen zich deze sportzomer daar-
door extra verbonden met de Neder-
landse sporters en zijn trots dat zij een 
bijdrage mogen leveren aan de medi-
sche begeleiding van ‘onze’ sporters.
www.st-anna.nl 
www.topsupport.nl

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 24-07 in het programma Nuenen-Nu : 
•	 25	jaar	toepconcours	tijdens	kermis
•	 Onderwijsrobot	op	de	Crijnsschool
•	 Els	Borstprijs	voor	Truus	Houtepen
•	 De	Natuurwandeling,	aflevering	1
•	 LON	door	de	jaren	heen,	seizoen	2,	aflevering	7
•	 Biografie	van	een	Dorp	over	de	Opwettenseweg,	afl.13	over	klompenma-

ker Van de Nieuwenhof

De	tv-uitzendingen	van	Nuenen	Nú	zijn	te	zien	om	11.00,	14.00,	17.00,	19.00,	
21.00, 23.00 en 01.00 uur. Het programma is ook te volgen via de livestream 
op www.omroepnuenen.nl. Alle reportages zijn apart te zien op You Tube en 
Facebook.

Voor tv-kanalen en meer informatie zie: www.omroepnuenen.nl

Het Nuenens smartlappenkoor ‘Met Smartelijke Groet’ treedt a.s. vrijdag op 
in de Megatent van de Zwarte Cross.

ondersteund door het koor De Ideale 
Schoonouders, bestaande uit... tjah, 
typische schoonouders. Dit wordt leu-
ker dan een kringverjaardag!’
Voor wie in de buurt is: vrijdag 22 juli, 
18.15 uur in de Megatent, de grootste 
tent van het festival. De Zwarte Cross 
is met meer dan 200.000 bezoekers het 
grootste meerdaagse festival van Ne-
derland. Dit festival vindt jaarlijks 
plaats in de Achterhoek.

Foto Claudia Angenent.
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   VACATUREBANK VRIJWILLIGERS week 29
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO  ________________________________________________________________________________________________________________________
St. Vrijwillige Thuiszorg vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk._________________________________________________________________________________________________________________________________
De Akkers & Jo van Dijkhof  diverse vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk
 o.a. vrijwillige chauffeurs (km-vergoeding) _________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Walburg tuinen  tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen.  diverse tijden mogelijk, afh. v. seizoen
 tevens vrijwilliger voor administratieve onderst. en PR gevraagd (kan van huis uit)_________________________________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk - LEVgroep maatschappelijke begeleiders gevraagd ter ondersteuning v.d. vluchtelingen in overleg
 tevens handige klussenman gevraagd_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Dorpswerkplaats Nuenen Bestuurslid PR. Tijd: in overleg ca. 1 dag/wk  info: www.dorpswerkplaatsnuenen.nl_________________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof gastheer/gastvrouw voor de ontvangstruimte op zaterdag en/of zondag en inval per dagdeel ca. 3,5 u. in overleg
 tuinmedewerk(st)ers voor de groenten- en bloementuin in overleg
 begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr)  in overleg een middag (op afroep)
 bestuurslid (portefeuille in overleg samen te stellen)_________________________________________________________________________________________________________________________________
Lokale Omroep Nuenen gevraagd: penningmeester, redacteuren en video-cameramensen  tijden in overleg
 medew. huish. dienst studioruimte (o.a. schoonm., onderh., bestellingen) 1-2 x p. wk een ochtend in overleg
 PR/marketing medewerker (met kennis hiervan) In overleg_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Kinderspeelzalen Nuenen bestuursleden gevraagd. Affiniteit met peuterspeelzaalwerk in overleg. Schoolvakanties vrij_________________________________________________________________________________________________________________________________
Lunetzorg maatjes gevraagd voor cliënten in Nuenen om gezellige activiteiten te ondernemen tijden zelf in te vullen i.o.m. cliënt_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Kindervakantiewerk bestuursleden gevraagd en vrijwilligers voor de vakantieweek www.kvwnuenen.nl _________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Vrienden van Vincent van Gogh algemeen bestuurslid met organisatorische en communicatieve vaardigheden Meer info: w.monte@vgvn.nl 
en Nuenen_________________________________________________________________________________________________________________________________
Werkgroep Missie Ontwikkeling secretaris gevraagd voor de werkgroep + werkgroepleden en projectvrijwilligers tijden in overleg
en Vrede_________________________________________________________________________________________________________________________________
Toneelvereniging de Lindespelers een bestuursvoorzitter gevraagd. Gem. tijdsinvestering: 2 u. per week www.lindespelers.nl  _________________________________________________________________________________________________________________________________
Heilig Kruis Gilde een instructeur bazuinblazen (repetitieavond dinsdag 19.30-20.30 u.) reacties: info@heiligkruisgilde.nl _________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Meedoen Nuenen vrijwilligers gevraagd voor het organiseren van workshops voor kinderen/jongeren 1x p. mnd, ca 3 u. 
 met een beperking Meer info: www.meedoennuenen.nl _________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Intocht Sinterklaas Nuenen vrijwilligers gevraagd voor de organisatie van de intocht  www.sinterklaasnuenen.nl 
 vrijwilligers gevraagd voor hulp tijdens de intocht (12 en 13 nov.) _________________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 
uur of volgens afspraak. Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl 

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

LINDEBLAADJES

REPARATIE  van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-nl. - 
Uw specialist AD IVITS, tel. 
040-2541803 / 06-14697792, 
www.ivits.nl, email: aivits@
onsmail.nl 

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

FEESTJE? Huur: Sta-
tafels € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 35,-; Tenten 
vanaf € 20,- eventueel be-
zorgen mogelijk. Mulders 
Staantafelverhuur, Bruhe-
zerweg 49, 5704 CM Hel-
mond, telefoon 0492-510855 
of 06-27175412. Website: 
www.ikgeefeenfeestje.nl

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET 
GEPLAATST indien niet 
vooruit betaald is. Er volgt 
geen tegenbericht.

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

Informatie verspreiding: 
040-2831200 / rdel@onsnet.nu

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-

Hoogte 200 cm p.m € 135,- 
ANTRACIET EN GRIJS! 

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

Nagelstudio ALTA GRACE 
• Medische pedicure • Voet-
massage NIEUW! Kleine 
Pedicure behandeling € 15,- 
Ik kom ook bij u thuis! 
(ook in de avonduren). 
KADOTIP: Kadobonnen 
te verkrijgen. Marieke: 06- 
50 57 11 83.

WIE HEEFT MIJN (SIM-
PELE) WITTE GSM 
(SAMSUNG) GEVONDEN? 
Ben erg onthand want ben 
gehandicapt en heb hem 
voor noodgeval op de scoot-
mobiel nodig. Of wie heeft 
er nog een liggen? Graag 
bellen naar 040-2835084.

NAAIMACHINES nieuw, 
gebruikt en reparaties van 
alle merken. Van de Westerlo 
St. Annastraat 21 Gemert. 
Tel. 0492-361116 info@
westerlo-naaimachines.nl

ICT-er met de VUT heeft 
tijd over voor al uw com-
puter- netwerk- TV- en au-
dio installaties en/of instel-
lingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

Scheiden doe je samen
* VANAF INTAKEGESPREK T/M AFHANDELING RECHTBANK
* EFFECTIEVER EN GOEDKOPER DAN EEN ADVOCAAT
* EEN AANSPREEKPUNT TEGEN EEN VASTE TOTAALPRIJS

 Astrid Larue  |  Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl  |  www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

€ 19,95
Jansen Auto BV
De Pinckart 10, Nuenen

Tel. 040-2831284

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

Vakantiebezorgers
(Zomervakantie) 

Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

CONTACT
Website: 
www.compleetwonen.nu
Mail: 
info@compleetwonen.nu

P A R T N E R S

www.margry-arts.nl

www.vanrijswijck.nlwww.sfeerhaardendekempen.nl

www.audiotvcentrum.nl

www.lineo.nl

VERBOUWEN OF BOUWEN? 

LOKALE BETROUWBARE PARTNERS VOOR EEN PROFESSIONEEL EN PERFECT EINDRESULTAAT
REALISEER NU UW EIGEN DROOMWONING

Altijd al gedroomd van een woning waarbij alle 
ruimtes naadloos in elkaar overlopen, kleuren op 
elkaar zijn afgestemd en uw tuin een verlengstuk 
is van uw woonkamer? DAT IS NU MOGELIJK.

De samenwerkende partners van Compleet 
Wonen werken ook echt SAMEN; voor u betekent 

dit dat u bij de afzonderlijke partners het 
gesprek aangaat en u uw persoonlijke voor-
keuren kenbaar maakt. Om het uiteindelijk 
gewenste resultaat te bereiken maken part-
ners gebruik van elkaars expertise en onder-
steuning. 

VAN TEKENING TOT DROOMWONING

www.nieuwatlantis.nl
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Foto Cees van Keulen.

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

Deel 15 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’. Waar archieven 
tekort schieten, kan bodemonderzoek uitkomst bieden. Dat dacht ook 
Alois van Baren die in zijn jonge jaren het Boord afstruinde met zijn metaaldetec-
tor op zoek naar sporen uit het verleden. In de omgeving van zijn ouderlijk huis 
trof hij onder andere een olielampje, spinklosjes en een vroegmiddeleeuws bron-
zen kruisje aan. Wilt u meer lezen? Kijk dan in het boek Nuenen op het randje op 
pagina 62-63.

Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Hogere prijzen,      
hogere temperaturen
De duidelijke temperatuurverhoging met de zomervakantie in zicht, doet zich 
ook voor op de woningmarkt. De snelheid waarmee het herstel zich voortzet 
overtreft de verwachtingen. Het aantal verkopen is terug op het niveau van 
voor de crisis. Ook de prijsstijging is meer dan 4% jaar-op-jaar, stelt ABN Amro in 
de Woningmarktmonitor van eind juni. Het huidige prijspeil is echter nog ver 
verwijderd van de piek in 2008, aldus de marktwatchers van de bank. Toen lag 
de gemiddelde waarde bijna 17% hoger dan nu: “Volgens de rekenmodellen 
van de Europese Centrale Bank ligt het prijspeil nu in de buurt van het structu-
rele niveau en is er geen sprake van overwaardering, noch van onderwaarde-
ring. Hiermee komt de situatie in Nederland overeen met die van de Europese 
Unie als geheel.”

Dat is mooi geschreven, maar het zijn toch lastige vergelijkingen. Want het zijn 
gemiddeldes en alleen al in Nederland worden de regionale verschillen steeds 
groter. Waar in de steden oververhitting al aan de orde of op komst is, daar is in 
kleinere steden en plattelandsgemeenten soms nog sprake van een lauw tem-
peratuurtje. In de Europese Unie zijn die verschillen natuurlijk nog groter.

Het ziet er naar uit dat de rentes laag blijven en daarmee blijft de motor van 
herstel op volle toeren. De Hypotheekshop constateerde in een terugblik op het 
tweede kwartaal een forse toename in de hoogte van de gemiddelde hypo-
theek: de groei ligt met name in de klasse tussen € 300.000 en € 450.000. Ook 

voor de tweede helft van het jaar verwacht men verdere groei: 
voor het hele jaar zal de hypotheekmarkt groeien met zo’n 

25% ten opzichte van vorig jaar. 

Het negatieve effect van de aanscherping van de in-
komensnormen blijft daarmee kleiner dan gedacht. 

Volgens ABN Amro komt dat doordat tweeverdieners 
wél op ruimere kredietcondities kunnen rekenen. Bo-
vendien blijkt uit onderzoek dat veel ouders hun kin-

deren willen ondersteunen bij de aanschaf van een wo-
ning. Per 1 januari is er verruiming van belastingvrij 

schenken te verwachten (van € 53.000 naar € 100.000). 
Een mooi vooruitzicht om de zomervakantie mee in 

te gaan. Ik wens u allemaal een fijne vakantie toe en 
hervat deze column in september. 

Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

LET OP TITEL EN TEKST IN KLEUR 
Logos in dokument 
 
Een  SPEELGOED-BANK  !!!!! 
 
Door Karin Aarts-Janssen 
 
Ja inderdaad, Nuenen is een nieuwe bank rijker, veel banken verdwijnen uit de dorpskernen 
maar wij hebben er een bij gekregen, een ‘commerciële’ zelfs !  
Een SPEELGOED-BANK   
Je had die glinsterende ogen en snoeten van de kinderen moeten zien toen ze een stuk 
speelgoed en een mooi boek uitgekozen hadden. Pure winst. 
 
Deze ‘bank’ is een proefproject en tot stand gekomen door actieve samenwerking van Helpt 
Elkander, Gemeente, LEV, Voedselbank, Vrouwencentrum De Vlinder en Stichting Leergeld. 
De inrichting van het ‘bankgebouw’, alle noodzakelijke kasten en rekken en wat ze nog meer 
nodig hadden om van het gebouw een soort winkel te maken, kwamen uit onze eigen 
gemeenschap, gratis en voor niets. Het doel, een speelgoedbank, werd positief ontvangen. 
 
Het speelgoed is beschikbaar gekomen door de inzamelactie van Albert Heijn, eind vorig jaar. 
Er werd zoveel speelgoed ingezameld, dat besloten werd er via een gezamenlijk project een 
goede bestemming aan te geven en dat is dus een ‘speelgoedbank’ geworden. 
 
Het bijzondere aan dit project is dat het GEEN enkele cent heeft gekost. 
 
Alle gezinnen die er voor in aanmerking komen, hebben bericht gekregen en kunnen dit jaar in 
totaal 6 keer met de kinderen speelgoed uit komen zoeken. 
Afgelopen zaterdag is de ‘bank’ op een ludieke manier geopend. De bedrijfsleider van Albert 
Heijn, Bart Swinkels, mocht met tennisballen een aantal kegels omver werpen, waarna de 
eerste kinderen met hun ouders een keuze konden maken uit het grote aanbod en met blije 
gezichten naar huis gingen. 
 
De helpers van de samenwerkende organisaties hebben vooral van dat laatste enorm 
genoten. Wilt u meer weten? Bel dan met 06-23848755. 

                        

Nieuwe inwoners   
in onze gemeente...
Openbare aankondigingen van ge-
boorten van nieuwe inwoners in onze 
gemeente springen soms in het oog. 

Zo prijkt aan het Park, op het balkon 
boven ter Stal, de naam van Jess. De 
ooievaar gaat er zichtbaar gebukt on-
der….. 
In Gerwen aan de Van Kemenadelaan 
nummer 12, heet de nieuwe inwoner 
Sjimmie. Hoera! Een zoon!
In de wijk Luistruik zijn de nieuwe 
Nuenenaren Mees en Elina van harte 
welkom!
Welkom in onze gemeente! 

Ziet u ook een opvallende geboorte-
aankondiging ergens in onze ge-
meente, laat het dan de redactie we-
ten: redactie@ronddelinde.nl

Foto Cees van Keulen.

Een SPEELGOED-BANK !!!!!
Door Karin Aarts-Janssen

Ja inderdaad, Nuenen is een bank rijker, veel banken verdwijnen uit de dorps-
kernen maar wij hebben er een nieuwe bij gekregen, een ‘commerciële’ zelfs! 
Een SPEELGOED-BANK !!!!!

Zonnepark Eeneind
De in gebruik name op 12 juli van het Zonnepark Eeneind door Provinciebe-
stuurder Annemarie Spierings is succesvol verlopen. Zij kijkt hoe het rode licht is 
aangegaan, nadat ze de verbinding had gemaakt van die lamp met de zonnepane-
len op het dak. Naast haar voorzitter Ernst van der Leij. Mevrouw Spierings en 
wethouder Pero van Nuenen zegden toe zich in te zetten voor meer zonneparken 
in onze regio. Inmiddels zijn al ruim 100 paneeldelen verkocht maar nieuwe aan-
melders zijn nog steeds welkom.

____________________________________

“Je had die glinsterende 
ogen en snoeten van de 
kinderen moeten zien toen 
ze een stuk speelgoed en 
een mooi boek uitgekozen 
hadden. Pure winst.”
____________________________________

Deze ‘bank’ is een proefproject en tot 
stand gekomen door actieve samen-
werking van Helpt Elkander, Gemeen-
te, LEV, Voedselbank, Vrouwencen-
trum De Vlinder en Stichting Leergeld.
De inrichting van het ‘bankgebouw’, 
alle noodzakelijke kasten en rekken 
en wat nog meer nodig was om van 
het gebouw een soort winkel te ma-
ken, kwam uit onze eigen gemeen-
schap, gratis en voor niets. Het doel, 
een speelgoedbank, werd positief ont-
vangen.

Het speelgoed is beschikbaar geko-
men via een inzamelactie van Albert 
Heijn, eind vorig jaar. Er werd zoveel 
speelgoed ingezameld, dat besloten 
werd er, met een gezamenlijk project, 
een goede bestemming aan te geven 
en dat is dus een ‘speelgoedbank’ ge-
worden.

Het bijzondere aan dit project is dat 
het GEEN enkele cent heeft gekost.

Alle gezinnen die er voor in aanmer-
king komen, hebben bericht gekregen 

en kunnen dit jaar in totaal 6 keer met 
hun kinderen speelgoed uit komen 
zoeken.
Afgelopen zaterdag is de ‘bank’ op een 
ludieke manier geopend. De bedrijfs-

leider van Albert Heijn, Bart Swin-
kels, mocht met tennisballen een aan-
tal kegels omver werpen, waarna de 
eerste kinderen met hun ouders een 
keuze konden maken uit het grote 
aanbod en met blijde gezichten naar 
huis gingen.

De helpers van de samenwerkende or-
ganisaties hebben vooral van dat laat-
ste enorm genoten. Wilt u meer we-
ten? Bel dan 06-23848755.                       

Wist u dat.....
Rond de Linde al 58 jaar bestaat door gewoon te blijven?
Rond de Linde wekelijks in een oplage van 13.700 stuks op de mat valt?
Er nog nooit een week is overgeslagen, ook niet in de vakantie periode?
Alle inwoners van Nuenen en omstreken de krant gratis bezorgd krijgen?
Hiervoor meer dan 40 bezorgers door weer en wind op pad gaan?
Al het nieuws uit Nuenen en omstreken gratis geplaatst wordt?
Wij ook zorg kunnen dragen voor uw folders van ontwerp tot in de brievenbus?
Rond de Linde ook in Lieshout, Mariahout, Stiphout en Brandevoort verschijnt?
U dan meer respons op uw advertentie krijgt?
U hierover altijd vrijblijvend contact op kunt nemen?
U altijd persoonlijk te woord wordt gestaan? 040-2831200 / rdel@onsnet.nu
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 ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’

Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

    Afscheid nemen 
             begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand juli
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur. Woensdag 19.00 uur 
parkeerplaats aan de vijverzijde bij het ge-

meentehuis

Levgroep, Berg 22c Nuenen
Vluchtelingenwerk: di 12.00-14.00 uur

Echtscheidingsspreekuur: di 19.00-21.00 
uur. Inloopspreekuur Vragen 

zonder Afspraak: do 09.30-12.00 uur

t/m september
Bezichtiging Van Goghkerkje 

13.30-17.00 uur 2e woensdag en laatste 
zondag v.d. maand 

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Donderdag 21 juli
09.45-11.45 uur Inloopochtend Buurt-

vereniging Omgeving Andriesplein
de Dassenburcht

Donderdag 21 juli
19.00 uur Informatiebijeenkomst 

bij Bio-lekkers
Parkstraat 3F Nuenen

Vrijdag 22 juli 
10.30 uur Cultuur Overdag 

Film: The Butler 
Het Klooster Nuenen

Vrijdag 22 juli 
20.00 uur Gipsy-gitaristen geven swingend 

Summertime-concert 
Café De Stam Gerwen

Zaterdag 23 juli
19.00 uur Sneeuwwitje en The Dwarfs

Openluchttheater in Mariahout

Zondag 24 juli
15.00 uur Wijn proeven voor 

Duchenne Heroes
restaurant Bij Iete aan de Parkstraat

Zondag 24 juli
14.00 uur Lange afstandswandeling 

Eilandhoppen met IVN Nuenen
parkeerterrein de Laathof 

op terrein Woonpark Eckartdal 

Donderdag 28 juli
14.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Vrijdag 29 juli t/m zondag 7 augustus
 Bloem & Tuin 

Schoutse Vennen 17 
5674 TK Nuenen 

Zondag 31 juli 
10.00 uur De Wettense Braderie

De Koppeldreef Nederwetten

Zondag 31 juli 
14.00 uur Blazerij de Molshoop

Carat-Paviljoen, in stadswandelpark 
de Warande Helmond

Zondag 31 juli
14.30 uur Sneeuwwitje en The Dwarfs

Openluchttheater in Mariahout

Donderdag 4 augustus
10.30 uur PVGE Nuenen Koffie 

inloopochtend
Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12

Donderdag 4 augustus
14.30 uur Sneeuwwitje en The Dwarfs

Openluchttheater in Mariahout

Zondag 7 augustus
19.30 uur Paul Weijmans 

Zomeravondconcert. 
Van Gogh Kerkje in Nuenen

Dinsdag 16 augustus
20.00 uur Zomerinstuif bridge

Zaal Berkenbosch, Opwettenseweg Nuenen

Donderdag 18 augustus
09.45-11.45 uur Inloopochtend 

Buurtvereniging Omgeving Andriesplein
de Dassenburcht

Zondag 21 augustus
VAG techniek Ronde van Nuenen

Wielervereniging TML Dommelstreek 
start/finish ter hoogte van het Park Nuenen

Zondag 21 augustus
14.00 uur De Molshoop Swing & Blues

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zondag 21 augustus
10.30-18.00 uur Touwtrekken over water

Oude Torendreef Nederwetten

Woensdag 24, donderdag 25 
en vrijdag 26 augustus

10e Kindervakantieweek in Gerwen
terrein aan d’n Huikert

Zaterdag 27 en zondag 28  augustus
Goeden Doelenweekend 

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zondag 28 augustus
Tour de kioskes of zoiets

Donderdag 1 september
10.30 uur PVGE Nuenen Koffie

inloopochtend
Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12

Eerste week september 
Collecte kankerbestrijding

2 t/m 4 september
H.D.C. Gerwin Harleytreffen

 De Huikert 35

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 24 juli 09.30 uur: Woord en Com-
muniedienst, voorganger Dhr. J. Haan.

Misintenties
Zondag 24 juli 09.30 uur: Joost van der 
Graaf; Sjef van Santvoort (vanwege 
sterfdag); Marie Odiel Aarts Le 
Neubauer; Jac Geven.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Joep Da-
men, van Ruusbroecstraat 16. Wij 
wensen de familie van harte proficiat 
en veel geluk.

Wijzigingen gedurende de vakantie 
periode:
Vanaf dit weekend geldt de vakantiere-
geling. Dat wil zeggen dat er vanaf za-
terdag 23 juli tot en met zaterdag 27 au-
gustus geen dienst is op zaterdagavond. 
Op zondagochtend is de viering in Nue-
nen zoals gebruikelijk om 09.30 uur.

Het secretariaat is in deze periode al-
leen op dinsdag- en vrijdagochtend ge-
opend.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 24 juli 09.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor J. Vossenaar. 
 
Misintenties
Annie Rovers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 24 juli 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar. 

Misintenties
Sjef en Lena Saris-Swinkels; Pastor Jan 
van Dooren, vanwege verjaardag; 
Frans en Anna de Groot-Vrijaldenho-
ven en zoon Henk; Hann de Brouwer-
Coolen.

Mededeling
Met het oog op de vakantieperiode 
ontvangen we graag de misintenties 
uiterlijk donderdagavond i.p.v. zon-
dagochtend.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 24 juli, 10.00 uur: ds. W. de 
Leeuw. Er is geen kindernevendienst 
i.v.m. de zomervakantie. De collecte is 
voor het Diaconaal Centrum ’t Hemel-
tje in Eindhoven. Dinsdag 26 juli is er 
Samen aan Tafel. Opgave via sa-
menaantafel@pgn-nuenen.nl.
Elke donderdag is er Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 uur. U bent van harte 
welkom! Verdere info: zie onze web-
site.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 21 juli. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 H. Mis, H. Laurentius van 
Brindisi, belijder en kerkleraar; ge-
dachtenis van H. Praxedes, maagd. 
Vrijdag 22 juli. 07.15 uur. H. Mis, H. 
Maria Magdalena, boetelinge. 
Zaterdag 23 juli. 08.30 uur H. Mis, H. 
Appolinaris, bisschop en martelaar; 
gedachtenis van H. Liborius, bisschop 
en belijder.
Zondag 24 juli. 10.30 gezongen Hoog-
mis, tiende zondag na Pinksteren. 
Maandag 25 juli. 18.30 H. Mis, H. Jaco-
bus de Meerdere, apostel; gedachtenis 
van H. Christoforus, martelaar. 
Dinsdag 26 juli 18.30 uur H. Mis, H. 
Anna, moeder van de H. Maagd Maria. 
Woensdag 27 juli. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Pantaleon, martelaar. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

De HOV2lijn   
van Nuenen   
naar Eindhoven
Het dorp Nuenen is tijdelijk volkomen on-
bereikbaar.
En dat vinden veel mensen nogal naar.
Van de Europalaan naar de Sterrenlaan.
Krijgt de snelbus namelijk haar eigen 
baan.
Of er zich mensen in zullen gaan bevinden.
Daar kun je je over opwinden maar.
De files sluipen langzaam heen en weer 
over het verse beton.
Wie is het die deze hov2lijn verzon.
Helaas moesten vele bomen plaats maken. 
voor dit ‘hoogwaardig openbaar vervoer’.
Maar men draait ons gewoon een loer.
Niemand is bij deze ‘asfalt-tsunami’ ge-
baat.
Omdat niemand zijn of haar auto thuis-
laat.
De lege bus zal in de toekomst comfortabel 
over de weg schuiven.
Daarbij niet gehinderd door overvliegende 
duiven.

Joke van Overbruggen

De Ruyter nog 
maar een week 
inwisselbaar
U kunt uw oude 100 guldenbiljet, 
met daarop de afbeelding van Mi-
chiel de Ruyter nog maar één week 
omwisselen want na 25 juli is het 
niet meer mogelijk dit biljet nog om 
te zetten naar harde euro’s.

In deze laatste week krijg je voor dit 
biljet nog 45,38 euro betaald. U moet 
het dan wel omwisselen bij De Neder-
landse Bank of een speciaal formulier 
opsturen. De 100-guldenbiljetten met 
een snip of een uil, kunnen nog tot 
2032 omgeruild worden.

De Vlinder   
heeft vakantie
De vakantie staat weer voor de deur. 
In verband daarmee is de kleding-
winkel van de Vlinder drie weken 
gesloten. Ze zijn dicht op 28 juli, 4 
augustus en 11 augustus.
 
Vanaf donderdag 18 augustus is de kle-
dingwinkel weer geopend en staan de 
koffie en/of thee weer voor u klaar. 
De medewerkers van de Vlinder wensen 
u een hele fijne vakantie en zien u weer 
graag vanaf donderdag 18 augustus!

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

Wijk BOSCHHOEVE Jubileert

Drie maal Goud!
Het alweer vijf jaar bestaande nieuwbouwproject De Boschhoeve organi-
seerde afgelopen zaterdag 16 juli haar jaarlijkse BBQ. Om dit lustrumjaar 
feestelijk te vieren was besloten een eigen Olympiade te houden. Om klok-
slag 14.00 uur klonk het startschot en presenteerden de zes deelnemende 
teams zich. Hierna volgde de openingsspeech van de voorzitter van de 
Buurtvereniging Marjolein de Laat en tenslotte werd het Olympisch vuur 
voor één middag ontstoken.

Geheel clean waren deze spelen. Tij-
dens de diverse whereabouts in het 
voortraject was geen enkele speler be-
trapt. Naast uithoudingsvermogen, 
doeltreffendheid, reactievermogen, 
explosiviteit en gewoon boerenver-
stand werd er volop gestreden tijdens 
de acht diverse spelen. De woorden 
van Pierre de Coubertin waren, op z’n 
Nuenens Dwèrs, vertaald naar “Win-
nen is belangrijker dan meedoen!”
Stopwatches werden gesaboteerd, bal-
lonnen lek geprikt, de puntentelling 
ging met de Franse slag en fysieke han-
delingen werden niet geschuwd. Toch 
verliepen deze spelen bijzonder goed, 
hadden een hoog sociaal karakter en 
werden buren genoodzaakt samen te 
werken. Oftewel de kreet “Dit waren 
de Beste spelen ooit”, was ook hier van 
toepassing. Rond de klok van 16.30 
uur waren de spelen geschiedenis en 
stond de jury voor de moeilijke taak 
via een eerlijke puntenverdeling een 
winnaar aan te wijzen. Dat in Bosch-

hoeve zeker veel olympische talenten 
zijn geherbergd is een feit. Totaal on-
verwacht eindigen drie teams op de 
hoogste trede : Wastronahof, Bosch-
hoeve / Oude Landen en Van Heijst-
laan 2 zullen de Wisselbeker dit jaar 
moeten laten rouleren.

Hierna werd nog veel en gezellig na ge-
kletst onder het genot van een heerlij-
ke BBQ en natuurlijk het rijkelijk vloei-
end gerstenat. Toen het enigszins 
schemerde, werd spontaan een veiling 
georganiseerd. Het gevarieerde aan-
bod van producten leverde een attrac-
tief en soms vermakelijk biedspel op. 
Met het opgehaalde geld zal in overleg 
een voor de wijk passende bestem-
ming gezocht worden De Buurt Bosch-
hoeve laat blijken een enerverende en 
actieve buurt te zijn met veel activitei-
ten en geeft daarbij nadrukkelijk invul-
ling aan de term Participatie maat-
schappij. Op naar de volgende activi-
teit, maar nu eerst vakantie.
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Margee Hilgerdenaar wint 
laddercompetitie BLC 
Met een duidelijke 2-0 zege op runner-up Pepijn Kerkhof heeft Margee Hilger-
denaar beslag gelegd op de Leo Bosch Trofee. Deze beker wordt jaarlijks uitge-
reikt aan de winnaar van de interne laddercompetitie die bij de jeugd van 
Badminton Club Lieshout wordt gehouden. Dit jaar was er gezien het gelijk 
eindigen van Margee én Pepijn een heuse beslissingswedstrijd voor nodig.

Nieuw bij Gulbergen24 v.a. vrijdag 23 september: 

Fun Challenge voor de 
GulbergenJuniors
Als je een eigen mountainbike hebt is het wel fijn, maar niet eens echt nodig. 
Verlichting is natuurlijk wel belangrijk op zo'n donker parcours. Daar wordt 
voor gezorgd. Inschrijven, tijden? Check de website voor meer info: www.
gulbergen24.nl

Ooh ja, voor we het vergeten … mis-
schien zijn je vader of moeder ook 
sportief? Hebben ze zin in een moun-
tainbikeweekend? Er zijn nog een paar 
plekken voor een gezellig team. Met 
een groep kan je zelfs 24 uur lang rij-
den door de singletracks van Geldrop-
Mierlo, via bruggen en de feesttent 
door naar de klim van de Gulberg. Van 
zaterdag 24 tot en met zondag 24 sep-
tember rijden de mountainbiketeams 
in estafette de klok (twee keer) rond. 
Voor de fun!

Op vrijdag 23 september zijn kinde-
ren en jongeren (tussen de 8 en 14 
jaar) na inschrijving, welkom in de 
evenemententent aan de VAM-weg 
(langs Eindhovens kanaal). Daar orga-
niseren enkele ervaren vrijwilligers 
sportieve spellen met de mountain-
bike. De jongens en meisjes rijden 
door de tent, in het donker, met ‘feest-
verlichting’ bij (of misschien wel op) 
de Gulberg. De organisatie voorziet in 
begeleiding, een leuk parcours, enkele 
mountainbikes en natuurlijk de spe-
ciale verlichting die nodig is op zo'n 
donker parcours. Om het laagdrem-
pelig te houden is de inschrijving ge-
heel gratis! 

Over Gulbergen24
In het weekend van 24 en 25 septem-
ber is het een drukte vanjewelste in 
Nuenen voor het jaarlijkse ‘mountain-
bikefeestje’ Gulbergen24. Bij het Eind-
hovens kanaal treffen honderden 
mountainbikers elkaar. Toeschouwers 
en deelnemers vermaken zich met ge-
zellige muziek, een hapje en een 
drankje, stuntacts, flitsende verlich-
ting en kinderattracties. Maar de 
hoofdattractie wordt natuurlijk ge-
vormd door de mountainbikers die 
vanaf zaterdag 13.00 uur de klim tot 
het hoogste punt van Brabant zo vaak 
mogelijk ‘aanvallen’, dan via een tijde-
lijke brug door de bossen van Mierlo 
slingeren en zelfs door een soort feest-
tent rijden. Veel deelnemers rijden als 
team, waarbij een bidon als estafette-
stokje doorgegeven wordt. Sommigen 
kiezen voor de 6 uur, maar veel teams 
en enkele individuele deelnemers rij-
den dag en nacht door. Op zondag 
13.00 uur -exact 24 uur later- is er dus 
een massale finish. Alles bij elkaar 
twee dagen lang sportieve uitdaging en 
vertier voor iedereen! Inschrijving is 
nodig en veel categorieën zijn weer he-
lemaal vol. Voor de 24-uurs funteams 
kunnen er nog deelnemers inschrijven.

Foto: Connie Sinteur Fotografie

Op één trainingsavond per maand 
wordt aan deze interne ‘laddercompeti-
tie’ gewerkt, bestaande uit twee single 
en twee dubbelrondes. In de eindstand 
eindigde de jeugdspelers Margee Hil-
gerdenaar én Pepijn Kerkhof exact ge-
lijk op de eerste plaats met 188 punten. 
De beslissingswedstrijd werd met over-
macht door Margee Hilgerdenaar ge-

wonnen en dus ook de trofee, ver-
noemd naar de ex-voorzitter en erelid 
van Badminton Club Lieshout.

De eerste drie in de eindstand om de 
Leo Bosch Trofee 2015/2016: 
1. Margee Hilgerdenaar 188 punten
2. Pepijn Kerkhof 188 punten
3. Tim Kanters 186 punten

Margee Hilgerdenaar met ‘haar’ Leo Bosch Trofee.

Badminton

WielersportLange afstandswandeling 
Eilandhoppen met IVN Nuenen
IVN Nuenen organiseert op zondag 24 juli een lange afstandswandeling 
voor iedereen die van wandelen houdt. Gekozen is voor het thema Eiland-
hoppen, om u alvast in de vakantiestemming brengen. 

Scouting sluit een uiterst 
succesvol seizoen af!
De leden en leiding van Scouting Lieshout - Mariahout hebben zaterdag 16 
juli gezamenlijk het seizoen succesvol afgesloten. Het seizoen 2015 - 2016 
was voor de Scouting dan ook echt een seizoen met een gouden randje.

De wandeling start op het terrein van 
Woonpark Eckartdal en voert u over 
een deel van het prehistorische eiland 
(en voormalige heerlijkheid) Eckart. 
Een gids wijst u onderweg op een aantal 
bijzondere historische plekken en ge-
bouwen. De wandeling gaat vervolgens 
langs de oever van de Dommel richting 
moleneiland Hooidonk. Na een korte 
(horeca)pauze in Nederwetten gaat de 
wandeling via een struinpad naar land-
goed Soeterbeek. Daarna wordt al hop-
pend eiland Eckart weer aangedaan, 
waar de wandeling onder het genot van 
een drankje wordt afgesloten.

Tijdens de wandeling krijgt u een beeld 
van de voormalige heerlijkheid Eckart 
en hoort u over de losbandige nonnen 
van Priorij Hooidonk. U kunt genieten 
van de prachtige natuur langs de Dom-
mel en als kers op de taart krijgt de 
wandeling op het einde nog een ver-
rassende wending. 

De wandeling is ongeveer 15 km. Ste-
vig en/of waterdicht schoeisel wordt 
sterk aangeraden.
We vertrekken om 14.00 uur vanaf 
parkeerterrein de Laathof op het ter-
rein van Woonpark Eckartdal aan de 

Rick Hendriks verovert een honk bij het spelen van ‘honkbal met natte honken’.

Het weer was zaterdagmiddag 16 juli 
perfect voor de seizoensafsluiting. De 
leiding van de Scouting had voor de 
ruim 80 aanwezige leden en ouders lu-
dieke spelletjes en opdrachten inge-
richt op het scouting terrein. Deze ac-
tiviteiten vormden de ingrediënten 
voor een gezellige afsluiting van het 
seizoen 2015-2016. Voorafgaand aan 
de georganiseerde activiteiten werd er 
volop gebruik gemaakt van de aanwe-
zige kabelbaan met klimtoren en het, 
voor de gelegenheid geregelde, lucht-
kussen.

De aanwezigen werden in vier groe-
pen verdeeld waarna iedere groep 
per activiteit ongeveer 20 minuten de 
tijd kreeg om vervolgens roulerend 
alle spelletjes en activiteiten uit te 
voeren. Met name het spel ‘honkbal 
met natte honken’ werd zéér enthou-
siast door de leden en hun ouders ge-
speeld. Het spel is een variant op het 
bekende honkbal, waarbij wordt ge-
speeld met een grote bal en roei-
spaan in plaats van een knuppel en 
kleine bal. Verder bestaan de honken 
niet uit de gebruikelijke kleine mat-
jes, maar uit een buikschuifbaan (zeil 
ingesmeerd met groene zeep) met op 
het einde een zwembadje gevuld met 
water; een garantie voor een spette-
rend spektakel. 

Ook het grote twisterspel, wat met wel 
10 personen tegelijk gespeeld kon wor-
den, viel in de smaak bij de leden. In ve-
le rare kronkels en over elkaar heen bui-
telend probeerden de spelers met han-
den en voeten op de juiste kleur uit te 
komen. Afgekoeld kon er worden met 
spons-bal; een variant op het bekende 
trefbal. Afhankelijk van het doel om nat 
te worden of droog te blijven, kunnen 
de spelers proberen om de natte spon-
zen op te vangen of te ontwijken.

Aan het eind van de middag werd de op-
komst afgesloten met een verkoelend 
ijsje. Hierbij was ook het moment geko-
men om dan ook echt afscheid te ne-
men van Astrid Hagelaars en Hetty 
Prinsen. Astrid en Hetty namen af-
scheid van ‘hun’ bevers en de leden die 
de afgelopen jaren via Astrid en Hetty 
van de Bevers doorgestroomd zijn naar 
de Welpen, Scouts en zelfs de Explorers. 
 
Leiding en Bestuur van Scouting Lies-
hout - Mariahout zijn alweer gestart 
met de voorbereidingen voor het sei-
zoen 2016 - 2017, maar gaan nu ook zelf 
eerst genieten van de zomervakantie. 
Iedereen die het afgelopen seizoen tot 
een succes gemaakt hebben willen ze 
nogmaals hartelijk danken. Vanaf 7 sep-
tember starten ze weer met hernieuwde 
energie met seizoen 2016-2017. 

Amazonenlaan in Eindhoven (GPS 
N51º 27.737’ E005º 30.094’). Vanaf de 
Amazonenlaan links op Beemdkant. 
Helemaal doorrijden tot het grote par-
keerterrein.
Deelname is gratis; de drankjes zijn 
voor eigen rekening.

Opening Beweegtuin 
Lieshout
De Beweegtuin bij Franciscushof in 
Lieshout ligt klaar voor de officiële 
openingsceremonie. Deze is op dins-
dag 20 september, tijdens de Nationale 
Week voor Bewegen. De Beweegtuin is 
een geschenk van Seniorenvereniging/
KBO Lieshout aan alle inwoners, ter 
gelegenheid van het zestigjarig jubi-
leum van de vereniging. Met hulp van 
sponsoren en vrijwilligers kon dit pro-
ject tot stand komen. De Lieshoutse se-
niorenvereniging hoopt dat veel men-
sen er gebruik van maken. Over de offi-
ciële opening gaat u nog meer horen.

Ooievaars welkom 
op De Gulbergen
Nadat de ooievaars vorig jaar hun 
nest hadden gebouwd op de hoog-
spanningsmasten op de parkeer-
plaats van Golfclub De Gulbergen 
en dit jaar op een portaal boven het 
spoor tussen Eindhoven en Hel-
mond, naast de golfbaan, krijgen zij 
nu een definitief eigen thuis.

Vrijdag werden er twee nesten aange-
boden aan het bestuur van de golfclub 
vanwege het 25-jarig bestaan; één nest 
van de Business Club en één nest van de 
Commissie Heren Senioren. Vanaf het 
terras van het clubhuis heeft iedere be-
zoeker een goed uitzicht op de nesten. 
De eerste voorzichtige kennismaking 
met de nesten heeft al plaatsgevonden.

Voorzitter van de golfclub Cees Hoddenbagh 
(links) neemt de ooievaarsnesten symbolisch 
in ontvangst van Winny Hoffmann, voorzit-
ter van de Business Club (midden) en Ad van 
Gent, voorzitter van de Heren Senioren. 



VADER VAN KELLY (16 jaar)

“Mijn dochter wordt 17 jaar en wil thuis een 

feestje met alcohol vieren. Als ik er bij ben, 

en alles in de gaten houd, kan het toch geen 

kwaad?”

We adviseren een duidelijke boodschap: geen 

alcohol onder de 18 jaar. Dus ook niet op 

feestjes onder toezicht. Jongeren die thuis 

mogen drinken, hebben meer kans om later 

meer en vaker te gaan drinken dan jongeren 

die thuis niet mogen drinken.

Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens 
voor alcohol landelijk verhoogd naar  
18 jaar.  
Jongeren onder de 18 mogen vanaf dat 
moment geen alcohol meer bij zich hebben of 
drinken op voor publiek toegankelijke plaatsen. 
Doen ze dat wel, dan kunnen ze een boete 
krijgen. Ook mag er aan jongeren onder de 18 
jaar geen alcohol meer verkocht worden. 

Hersenbeschadiging
Alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar 
leidt tot schadelijke gevolgen, bijvoorbeeld 
hersenbeschadiging.De hersenen blijven zich 
ontwikkelen tot ongeveer het 24e levensjaar. 
Rond de puberteit ondergaan de hersenen een 
groeispurt, waardoor kinderen steeds beter 
kunnen redeneren, organiseren, plannen, 
strategisch denken en beslissen. 

Ook de sociale vaardigheden ontwikkelen zich 
tijdens de puberteit. Vooral rond de puberteit 
kan alcohol deze ontwikkelingen verstoren. Dat 
kan blijvende invloed hebben op het gedrag en 
karakter van kinderen.

Consequent zijn
De komende periode staan er voor jongeren 
weer heel wat leuke feestjes, festivals en 
andere festiviteiten voor de deur. Hierbij is 
vaak de gelegenheid om alcohol te drinken. 
Het is belangrijk dat ouders en verstrekkers 
van alcohol consequent zijn en kinderen 
onder de 18 geen alcohol laten drinken. Uit 
onderzoek blijkt, dat er dan vaak geen weg 
meer terug is: ze zijn de drempel over en 
voelen zich gesterkt door de toestemming voor 
die ene keer.

NIX18: ook in de zomer!

Voorkomen is 
beter!
Onderzoeken wijzen al jaren uit dat veel 
jongeren op te jonge leeftijd beginnen 
met het drinken van alcohol. Overmatig 
alcoholgebruik kan bij jongeren blijvende 
gezondheidsproblemen opleveren. De 
gemeente Nuenen wil jongeren en 
hun ouders bewust maken van deze 
gezondheidsrisico’s. In samenwerking met 
scholen, (sport)verenigingen en andere 
organisaties proberen we de afgelopen jaren 
jongeren en ouders te bereiken. Dat heeft 
er gelukkig toe geleid dat veel jongeren pas 
op latere leeftijd beginnen met het drinken 
van alcohol. Ondanks dat de regering heeft 
besloten de leeftijdsgrens voor alcohol 
te verhogen naar 18 jaar, blijven wij het 
belangrijk vinden om goede voorlichting 
te geven over alcoholgebruik. Laat vooral 
het belang van een goede gezondheid de 
doorslag geven bij de keuze wel of geen 
alcohol te drinken. Voorkom dat het misgaat 
met de gezondheid van uw kind. 

Wist u dat?
• jongeren gemiddeld al op hun 14e 

beginnen met drinken.
• ouders het drankgebruik van hun kind 

vaak fors onderschatten. 
• ouders denken dat zij toch geen 

invloed hebben op het alcoholgebruik 
van hun kinderen. 

Ouders hebben 
wél invloed
Denkt u als ouder dat u minder invloed 
heeft als uw kind ouder wordt? Niets is 
minder waar! Kinderen blijven het belangrijk 
vinden wat hun ouders denken. Uw kind 
heeft regels nodig bij het verkennen van 
zijn/haar grenzen. Juist in de puberteit. Hoe 
kunt u dit het beste aanpakken?

Een paar tips

1. Stel regels over alcohol drinken 
Geen alcohol tot ten minste 18 jaar. Het 
is bewezen dat kinderen daardoor later 
met hun eerste drankje beginnen. Maak 
geen uitzondering omdat er een feestje 
of speciale gelegenheid is. Probeer 
duidelijk en consequent te zijn.

2. Bespreek het op tijd  
Bespreek het voordat uw kind 
nieuwsgierig is en alcohol uitprobeert. 
Een goed moment is bijvoorbeeld 
voordat uw kind naar de brugklas gaat.

3. Leer uw kind om nee te zeggen 
Een kind met zelfvertrouwen staat 
steviger in zijn schoenen en kan 
makkelijker voor zichzelf opkomen. En 
dat is nodig om nee te zeggen tegen 
alcohol.

4. Geef zelf het goede voorbeeld 
Kinderen kijken naar volwassenen en 
doen hun gedrag na. Het is daarom 
belangrijk om zelf het goede voorbeeld 
te geven. Voor alcohol geldt het advies: 
drink niet teveel en niet elke dag.

5. Weet wat uw kind doet 
Kinderen op de middelbare school 
worden zelfstandiger. Door interesse te 
tonen en vragen te stellen, zal uw kind 
makkelijker vertellen wat hem of haar 
bezighoudt. In het algemeen, maar ook 
als het om alcohol drinken gaat.

6. Praat erover met andere ouders 
Kinderen zeggen: “Iedereen mag het, 
behalve ik”. Vaak blijkt dat dit niet 
waar is. Praat er eens over met andere 
ouders. Bijvoorbeeld op een ouderavond 
op school of tijdens de sportwedstrijd 
van uw kind.

Meer weten?
Kijk op: www.hoepakjijdataan.nl of 
www.uwkindenalcohol.nl.
Wijs uw kind op de kennistest 
www.watdoetdrank.nl die uitlegt wat alcohol 
met je kan doen.

Behoefte aan persoonlijk 
advies?
Maakt u zich zorgen over het alcoholgebruik 
van uw zoon of dochter, neem dan contact 
op met uw huisarts of het Centrum 
Maatschappelijke Deelname Nuenen via: 
(040) 283 16 75 of cmd@nuenen.nl

Risico’s van drinken
Op korte termijn
• Veel alcohol drinken in een korte tijd kan 

tot een black-out leiden;
• Alcohol werkt ontremmend en verdovend; 

meer kans op agressie, ongelukken en 
onveilige seks;

• Jongeren kunnen in coma raken 
(alcoholvergiftiging) als ze in korte tijd te 
veel alcohol drinken.

Op lange termijn
• Slechtere schoolprestaties of zelfs 

schooluitval;
• Meer kans op verslaving;
• Verstoring van de ontwikkeling van de 

hersenen;
• Verstoring van de hormoonhuishouding. 

MOEDER VAN SAM (14 jaar)
“Ik drink zelf wel eens. Kan ik dan wel zeggen dat mijn kind dit niet mag doen?”

Ja. Ook als u zelf alcohol drinkt, is het belangrijk om het alcoholgebruik van uw 
kind zo lang mogelijk uit te stellen. Leg uw kind uit waarom u alcohol drinkt. 
En leg uit dat alcohol voor jongeren in de groei extra schadelijk is. Vertel duidelijk 
dat u niet wilt dat hij of zij drinkt.

VADER VAN KELLY (16 jaar)

“Mijn dochter wordt 17 jaar en wil thuis een 

feestje met alcohol vieren. Als ik er bij ben, 

en alles in de gaten houd, kan het toch geen 

kwaad?”

We adviseren een duidelijke boodschap: geen 

alcohol onder de 18 jaar. Dus ook niet op 

feestjes onder toezicht. Jongeren die thuis 

mogen drinken, hebben meer kans om later 

meer en vaker te gaan drinken dan jongeren 

die thuis niet mogen drinken.

Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens 
voor alcohol landelijk verhoogd naar  
18 jaar.  
Jongeren onder de 18 mogen vanaf dat 
moment geen alcohol meer bij zich hebben of 
drinken op voor publiek toegankelijke plaatsen. 
Doen ze dat wel, dan kunnen ze een boete 
krijgen. Ook mag er aan jongeren onder de 18 
jaar geen alcohol meer verkocht worden. 

Hersenbeschadiging
Alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar 
leidt tot schadelijke gevolgen, bijvoorbeeld 
hersenbeschadiging.De hersenen blijven zich 
ontwikkelen tot ongeveer het 24e levensjaar. 
Rond de puberteit ondergaan de hersenen een 
groeispurt, waardoor kinderen steeds beter 
kunnen redeneren, organiseren, plannen, 
strategisch denken en beslissen. 

Ook de sociale vaardigheden ontwikkelen zich 
tijdens de puberteit. Vooral rond de puberteit 
kan alcohol deze ontwikkelingen verstoren. Dat 
kan blijvende invloed hebben op het gedrag en 
karakter van kinderen.

Consequent zijn
De komende periode staan er voor jongeren 
weer heel wat leuke feestjes, festivals en 
andere festiviteiten voor de deur. Hierbij is 
vaak de gelegenheid om alcohol te drinken. 
Het is belangrijk dat ouders en verstrekkers 
van alcohol consequent zijn en kinderen 
onder de 18 geen alcohol laten drinken. Uit 
onderzoek blijkt, dat er dan vaak geen weg 
meer terug is: ze zijn de drempel over en 
voelen zich gesterkt door de toestemming voor 
die ene keer.

NIX18: ook in de zomer!

Voorkomen is 
beter!
Onderzoeken wijzen al jaren uit dat veel 
jongeren op te jonge leeftijd beginnen 
met het drinken van alcohol. Overmatig 
alcoholgebruik kan bij jongeren blijvende 
gezondheidsproblemen opleveren. De 
gemeente Nuenen wil jongeren en 
hun ouders bewust maken van deze 
gezondheidsrisico’s. In samenwerking met 
scholen, (sport)verenigingen en andere 
organisaties proberen we de afgelopen jaren 
jongeren en ouders te bereiken. Dat heeft 
er gelukkig toe geleid dat veel jongeren pas 
op latere leeftijd beginnen met het drinken 
van alcohol. Ondanks dat de regering heeft 
besloten de leeftijdsgrens voor alcohol 
te verhogen naar 18 jaar, blijven wij het 
belangrijk vinden om goede voorlichting 
te geven over alcoholgebruik. Laat vooral 
het belang van een goede gezondheid de 
doorslag geven bij de keuze wel of geen 
alcohol te drinken. Voorkom dat het misgaat 
met de gezondheid van uw kind. 

Wist u dat?
• jongeren gemiddeld al op hun 14e 

beginnen met drinken.
• ouders het drankgebruik van hun kind 

vaak fors onderschatten. 
• ouders denken dat zij toch geen 

invloed hebben op het alcoholgebruik 
van hun kinderen. 

Ouders hebben 
wél invloed
Denkt u als ouder dat u minder invloed 
heeft als uw kind ouder wordt? Niets is 
minder waar! Kinderen blijven het belangrijk 
vinden wat hun ouders denken. Uw kind 
heeft regels nodig bij het verkennen van 
zijn/haar grenzen. Juist in de puberteit. Hoe 
kunt u dit het beste aanpakken?

Een paar tips

1. Stel regels over alcohol drinken 
Geen alcohol tot ten minste 18 jaar. Het 
is bewezen dat kinderen daardoor later 
met hun eerste drankje beginnen. Maak 
geen uitzondering omdat er een feestje 
of speciale gelegenheid is. Probeer 
duidelijk en consequent te zijn.

2. Bespreek het op tijd  
Bespreek het voordat uw kind 
nieuwsgierig is en alcohol uitprobeert. 
Een goed moment is bijvoorbeeld 
voordat uw kind naar de brugklas gaat.

3. Leer uw kind om nee te zeggen 
Een kind met zelfvertrouwen staat 
steviger in zijn schoenen en kan 
makkelijker voor zichzelf opkomen. En 
dat is nodig om nee te zeggen tegen 
alcohol.

4. Geef zelf het goede voorbeeld 
Kinderen kijken naar volwassenen en 
doen hun gedrag na. Het is daarom 
belangrijk om zelf het goede voorbeeld 
te geven. Voor alcohol geldt het advies: 
drink niet teveel en niet elke dag.

5. Weet wat uw kind doet 
Kinderen op de middelbare school 
worden zelfstandiger. Door interesse te 
tonen en vragen te stellen, zal uw kind 
makkelijker vertellen wat hem of haar 
bezighoudt. In het algemeen, maar ook 
als het om alcohol drinken gaat.

6. Praat erover met andere ouders 
Kinderen zeggen: “Iedereen mag het, 
behalve ik”. Vaak blijkt dat dit niet 
waar is. Praat er eens over met andere 
ouders. Bijvoorbeeld op een ouderavond 
op school of tijdens de sportwedstrijd 
van uw kind.

Meer weten?
Kijk op: www.hoepakjijdataan.nl of 
www.uwkindenalcohol.nl.
Wijs uw kind op de kennistest 
www.watdoetdrank.nl die uitlegt wat alcohol 
met je kan doen.

Behoefte aan persoonlijk 
advies?
Maakt u zich zorgen over het alcoholgebruik 
van uw zoon of dochter, neem dan contact 
op met uw huisarts of het Centrum 
Maatschappelijke Deelname Nuenen via: 
(040) 283 16 75 of cmd@nuenen.nl

Risico’s van drinken
Op korte termijn
• Veel alcohol drinken in een korte tijd kan 

tot een black-out leiden;
• Alcohol werkt ontremmend en verdovend; 

meer kans op agressie, ongelukken en 
onveilige seks;

• Jongeren kunnen in coma raken 
(alcoholvergiftiging) als ze in korte tijd te 
veel alcohol drinken.

Op lange termijn
• Slechtere schoolprestaties of zelfs 

schooluitval;
• Meer kans op verslaving;
• Verstoring van de ontwikkeling van de 

hersenen;
• Verstoring van de hormoonhuishouding. 

MOEDER VAN SAM (14 jaar)
“Ik drink zelf wel eens. Kan ik dan wel zeggen dat mijn kind dit niet mag doen?”

Ja. Ook als u zelf alcohol drinkt, is het belangrijk om het alcoholgebruik van uw 
kind zo lang mogelijk uit te stellen. Leg uw kind uit waarom u alcohol drinkt. 
En leg uit dat alcohol voor jongeren in de groei extra schadelijk is. Vertel duidelijk 
dat u niet wilt dat hij of zij drinkt.
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